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HEMSLÖJDENS SAMLINGAR
OCH HUR SAMLAR VI IDAG?
För tredje gången samlas vi och fokuserar på frågor kring samlande. Vi vill tillsammans
med olika föreläsare lyfta frågan ur olika perspektiv och infallsvinklar. Vad är en samling?
Och vad ska vi samla på? Vad är värt nåt i framtiden? Och vem gör urvalet? Vems verklighet och vilka föremål ska/vill vi visa?
Anmälan: Sista anmälan är 21 augusti. Anmälan till info@hemslojden.org
Lokal: Nämndens för hemslöjdsfrågors och Tillväxtverkets lokaler på
Västgötagatan 5, Stockholm
Arrangörer: Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Nämnden för hemslöjdsfrågor
Seminariet är kostnadsfritt.

PROGRAM
13.00-13.45
Mötesplatser; ett insamlingsprojekt – Kajsa Hartig, Nordiska museet
Under 2015 startade ett större insamlingsprojekt, Mötesplatser, i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund.
Projektet är en del av Hembygdsförbundets 100-årsjubileum 2016. Projektet handlar om att samla in berättelser om mötesplatser och hembygdsföreningarna uppmanas att anordna aktiviteter såsom berättarcaféer,
studiecirklar mm för att skapa fysiska mötesplatser. Berättelserna samlas in på webbplatsen Minnen.se och
erfarenheterna av projektet så här långt visar att insamling via digitala kanaler kräver nya sätt att arbeta, och
ger samtidigt möjligheten att nå en bred och ny publik.
Kajsa Hartig är projektledare och verksamhetsutvecklare vid avdelningen Nya medier på Nordiska museet. De
senaste tio åren har Nordiska museet börjat utforska digitala kanaler och verktyg för att samla. Dels genom att
uppmärksamma insamlingar via hemsidan, och dels genom formulär på hemsidan. Via sociala medier har
museet fått nya möjligheter att sprida kunskap om insamlingsarbetet.

Hemsidan minnen.se

13.45-14.30
En vävstol för varje stridsvagn – Axel Pettersson, Wikimedia
Visst är det viktigt att synliggöra det digitalt bevarade! Ett sätt är att bidra med kunskap och material till
Wikipedia och Wikimedia Commons. Wikipedia är världens genom tiderna största samling av kunskap, och det
fortsätter växa för varje dag som går. Alla är välkomna att skriva och bidra, men trots det speglar varken medelwikipedianen eller medelinnehållet verkligheten. Går det att få en jämnare balans, och på så sätt göra Wikipedia
ännu bättre?
Axel Pettersson jobbar på Wikimedia Sverige med stöd till den befintliga gemenskapen och med samarbeten inom
GLAM-sektorn (Gallerier, bibliotek, arkiv och museer) för att få fler ämnesexperter att bidra och för att tillgängliggöra de skatter som finns i arkiv och samlingar. Axel är övertygad om att Wikipedia blir bättre om fler är med och
bidrar med text och bilder!

Stridsvagnen Renault FT-17 och en modern
(senare delen 1900-talet) hopfällbar vävstol
från Öxabäck för åtta skaft och kontramarsch
samt pådragningsknekt. Båda bilderna är
hämtade från Wikipedia.

14.30-15.00
Bensträckare och kaffepaus
15.00-15.45
Föremålssamlingar som källmaterial – Från tekniska analyser
till hantverkspraktik och historiskt sammanhang.
Cecilia Aneer, Uppsala universitet
Föremål brukar sägas vara fysiska bevis för historiska handlingar. De bär
spår som visar att någon vid en specifik tidpunkt i historien valt att göra på
ett visst sätt, och används därför som källor när man vill undersöka sådant
som av tradition inte skrivits ned. Föremål kan också kombineras med andra källor för att söka förklaringar inom ett större kulturellt sammanhang.
Ett område som ofta studerats via föremål är historiska hantverkstekniker.
Men vilka faktorer påverkar våra slutsatser när vi avläser och analyserar
föremålsbunden information?
Cecilia Aneer är lektor i textilvetenskap vid Uppsala universitet och utbildad
skräddare. Hennes forskning tar avstamp i föremål och skriftliga dokument
och har framför allt behandlat tillverkning av modedräkt i Skandinavien
under renässansen och barocken.

Cecilia Aneers avhandling
Skrädderi för kungligt bruk.

15.45-16.30
Flyer; ett kulturhistoriskt samhällsfenomen – Jonas Olsson, ArkDes.
Under 1980 och 90:talet sparade Jonas Olsson på festinbjudningar, s.k. flyers som blev mer och mer betydelsefulla i utvecklingen av klubb- och kulturlivet i storstäderna. Flyerkulturen var ett tydligt samhällsfenomen som
blomstrade som mest efter de stora politiska manifestationernas affischer- och flygblad och innan den digitala
eran med pdf:er och sociala medier. Samlingen donerades till Kungliga Biblioteket som ett tidsdokument över
åren på 80- och 90 talet. Förutom att bygga en samling kring donationen gjorde KB även en utställning, ett forskarsymposium samt planerar också för en kommande bok i ämnet.
Jonas Olsson är sakkunnig på ArkDes- Arkitektur- och designcentrum Skeppsholmen. I december 2015 donerade
Jonas samlingen som består av tusentals flyers till Kungliga biblioteket, KB som såg donationen som ett viktigt
hål att fylla i samlingarna. När blir det man samlar på en samling? Och när blir det man samlar på något som
är värdefullt även för andra?

hemslojden.org/hemslojdenssamlingar

