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Ordna och Vårda
föreningsarkiven

Under året har vi tagit upp en gammal tradi-
tion med att ordna studiebesök för våra med-
lemmar. Vi ser det som ett sätt att få kontakt 
och ett bra tillfälle att sprida information om 
FSL till medlemmarna och naturligtvis ett sätt 
att informera oss om andra arkivinstitutioner 
etc. i vårt verksamhetsområde. 

I december var det dags för ett besök på 
Pressbyråns arkiv och Museum, något jag varmt 
kan rekommendera. Museet drivs och tas om hand 
av två herrar, mycket vältaliga, som varit med 
länge och har mycket att berätta om Pressbyråns 
100-åriga historia, och gör det på ett kul och lite 
annorlunda vis. I de två rummen finns massor av 
prylar med anknytning till Pressbyrån men också 
delar av deras fantastiska vykortsproduktion och 
dokumentation om de flesta pressbyråer som fun-
nits genom tiderna.

Det var mycket jag inte visste om pressbyrån 
innan jag gick dit.Som det här med vykorten, 
vykort blev under början av 1900-talet väldigt 
stort, åren 1902-1908 skickades det över 40 mil-
joner vykort varje år. I början på trettiotalet 
startade Pressbyrån en egen vykortsfabrik som 
producerade 12 miljoner vykort per år och som 
mest hade 16 000 motiv. Man hade egna foto-
grafer som åkte runt i hela Sverige och fotade i 
stort sett varje lite by, kyrkan var det populäraste 

Besök på Pressbyråns museum

motivet men parker, broar och badplatser var 
också poppis. När fabriken lades ner så var det 
nära att allting försvann i soporna men ca 5000 
räddades i sista stund. Förstå så mycket Sverige 
historia som försvann där.

Detta är bara en av de intressanta historierna vi 
fick höra, jag tycker att ni ska gå dit och lyssna på 
flera.

Musset ligger i Stadshagen och är ganska 
anonymt, man går in i en port och snirklar sig ner 
några trappor, på onsdagar är det öppet mellan 
9-12, men om man hör av sig så kan man boka 
andra tider för båda grupper och enskilt besök. 
Mer information kam du hitta på Pressbyråns 
hemsida.

Eva Wetterborg



Möte med våra lokala folkrörelse- och föreningsarkiv 25 januari 2011
FSL har en årlig träff när vi bjuder in alla 
lokala arkiv i Stockholms län och tar upp 
aktuella ämnen och diskutera gemensam-
ma frågor. På FSLs egen konferens i höstas 
bestämde vi att vi också skulle ha en årlig 
träff med våra lokalföreningar, dvs de åtta 
stycken folkrörelse/föreningasarkiv som 
finns i vårt län. 

Med sex stycken anmälda och fem när-
varande känner vi oss nöjda. Eftersom det här 
var första gången vi sågs i den här mindre 
gruppen så la vi mycket av tiden på presenta-
tioner av de olika arkiven och hur de jobbar, 
hur deras förhållande är till respektive kom-

munarkiv och liknande frågor. Vi tittade på 
informationsmaterial som de olika förening-
arna hade tagit fram, vi pratade om i vilka 
typer av kommunala arrangemang som dom 
deltar och bytte idéer om vad man göra för att 
marknadsföra sig. Vi pratade också om vad 
dom vill ha för hjälp av oss, och det handlade 
mest om att dom vill att vår styrelse ska 
besöka distriktsorganisationer, politiker, skri-
va artiklar i tidningar och liknande saker. Alla 
var nöjda med att vi ordnar den här typen av 
träffar och vi bestämde att det kommer att bli 
ett återkommande arrangemang.

Eva Wetterborg

Vi får en egen visning i vad som finns och hur vi ska hitta det,
om möjligt så bjuder FSL på fika i Stadsmuseets fik efteråt.

Studiebesöket kommer att äga rum

FREDAGEN den 13 MAJ 2011, kl.15.00
Anmälan till FSLs kansli, senast den 2 maj,

antal platser är begränsat till 20 stycken, först till kvarn gäller.
telefon t: 08-508 283 42 öppet 9-13
e-post: info@foreningsarkiven.a.se 

På sin hemsida så skriver dom så här:

     I museets forskarsal Faktarummet kan du få reda
på mycket om Stockholm och stadens historia,
byggnader och befolkning. Du kan söka i vår stora
samling stockholmsbilder, både fotografier och konst, 
pressklipp och kartor. I vårt referensbiblioteket hittar
du den viktigaste stockholmslitteraturen. 
I Faktarummet är det mesta av materialet digitalt
och sökbart i datorer. Detta gör det lätt och snabbt
att hitta bilder och annat arkivmaterial.

“

”

Vårens studiebesök för våra medlemmar
FAKTARUMMET på STOCKHOLMS STADSMUSEUM



"Vi var uppe lite för tidigt.
Nu är vi täckta med 30 cm snö.
Men våren är nog på väg."

Foto: Nils-Bertil Nilsson

Välkommen på årsmöte
29 mars 2011 Kl 15.00

I år kommer Föreningsarkiven i
Stockholms län att hålla sitt årsmöte på 

Riksarkivet, Marieberg

Även du som inte är medlem är välkommen som observatör.

Efter årsmötet kommer vi att få en visning och vi avslutar med
något att äta och dricka, vi beräknas hålla på till ca 17.30.

Anmälan:
Till FSLs kansli via mail eller telefon, vid anmälan anges vilken förening

man representerar och om föreningen förutom ombudet kommer att
skicka några observatörer. Sista anmälningsdag är 21 mars.

Eventuella frågor besvaras av Eva Wetterborg, 
tel 08-508 283 42, jag finns på plats på kansliet mellan 9-13

eller via mail,  info@foreningsarkiven.a.se 

Välkomna



Vi måste bli ännu bättre! 
Vår Vision är att alla föreningar i Stockholms 
län har sina handlingar tryggt förvarade, regi-
strerade och tillgängliga för forskning. Av alla 
de tiotusentals föreningar som finns i 
Stockholms län så har vi något över 6 000 arkiv 
registrerade i ASL. I dessa 6 000 finns även 
andra arkiv än föreningsarkiv inräknade t ex 
personarkiv, gårdsarkiv m fl. liksom föreningar 
som inte längre är aktiva. Så nog har FSL en 
stor marknad att bearbeta som det heter på 
affärsspråk. 

Om man ser arbetet som en lång kedja så 
börjar det med att en förening dokumenterar sin 
verksamhet under året. Dokumentationen skall 
sorteras och gallras och i vissa delar redovisas på 
årsmötet. Sen gäller det att handlingarna, tillsam-
mans med tidigare års motsvarande handlingar, 
förvaras på ett sådant sätt att de inte drabbas av 
”tidens tand” t ex eld och vatten eller helt enkelt 
bara försvinner. De skall också finnas tillgängliga, 
t ex inför ett jubileum eller en för forskare som vill 
titta lite närmare på föreningens / verksamhetens 
utveckling. En fördel är då om handlingarna har 
blivit registrerade i ASL och på så sätt kan sökas 
via nätet.

Som synes är det en lång väg mellan doku-
mentets upprättande i en förening till en registre-
ring i ASL är gjord. Det finns många hinder på 
vägen som gör att endast en bråkdel av alla 
föreningsarkiv registreras. Om vi ser på statistiken 
över gjorda registreringar i ASL under de senaste 
åren så är ökningstakten inte överväldigande stor. 
Enligt tillgänglig statistik har 13 av våra kom-
muner i Stockholms län inte registrerat ett enda 
föreningsarkiv under 2010. Vad beror det på och 
vad gör vi i FSL för fel?

Vi utbildar föreningsföreträdare i arkivhante-
ring och vi har ett ASL som håller hög klass. Men 

någonstans i kedjan når vi inte fram och jag tror 
att det är i början av kedjan. I några kommuner 
har vi arkivföreningar som marknadsför vår 
verksamhet och där har vi vissa framgångar. För 
att bli ännu bättre skall vi utse FSL-ambassadörer 
i de kommuner där vi inte har föreningar. 
Ambassadörerna tänker vi rekrytera på våra utbild-
ningar och vi har tänkt att de skall vara en länk 
mellan FSL och kommunen och kommunens 
föreningar. När kommunen t ex kallar till en 
föreningsträff skall FSL-ambassadören kunna 
avropa hjälp från FSL som kan komma och 
informera föreningarna om vikten att rätt ta hand 
om sitt föreningsarkiv - detta kulturarv som vi vill 
förmedla till kommande generationer. Välkomna 
alla ni som vill bli våra ambassadörer och vill 
hjälpa oss att bevara våra föreningsarkiv till kom-
mande generationer. 

Vi måste bli bättre på att nå ut till 
föreningslivet i Stockholms län.

Ni som läser detta nummer av Ordna och 
Vårda: hjälp oss!! Vill ni ha besök av FSL - hör av 
er! Det kan gälla besök vid föreningsträffar i kom-
munen, distriktsträffar som ni känner till eller ett 
vanligt föreningsmöte. Hjälp oss att få fler förening-
ar att ta hand om sitt föreningsarkiv, sin egen 
kulturskatt, på ett säkert sätt och därmed bevara 
sin nutid och dåtid åt framtiden. Kontakta oss så 
kommer vi till er och sprider vårt budskap eller 
som vissa säger ”bearbetar marknaden”.

               Nils-Bertil Nilsson     
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