
CfN:s arkivchef Per-Ola Karlsson tog 
emot och gav en intressant presentation 
om arkivet där en mängd företag förva-
rar sitt material. Marabou, NK, Ericsson 
och Spendrups är några av CfN:s många 
kunder.
Här har traditionell arkivering fått anpas-
sa sig till kundens speciella behov. Utifrån 
dokument, intervjuer, fotografier, film och 
föremål från arkiven kan CfN berätta om 
företagens historia – på webbplatser, i 
föredrag, böcker, utställningar, tv-program 
och artiklar. Likaså ombesörjer CfN 
framsstidssäkring av allt material.
CfN har framgångsrikt lyckats få företag 
förstå värdet av sina arkiv och erbjuder 

olika servicepaket som kan skräddarsys 
efter kundens önskemål. Läs mer på 
naringslivshistoria.se
FSL:s årsmöte öppnades av ordförande 
Monica Frumerie och Nils-Bertil Nilsson 
från Vallentuna Folkrörelsearkiv utsågs 
till mötesordförande. Utöver formalia 
vid mötet så presenterades ett förslag 
från styrelsen om utgivande av ett FSL 
stipendium för att locka fram lite nytän-
kande och inspiration kring föreningsarkiv. 
Detta mottogs positivt och styrelsen 
fick i uppdrag att ta fram ett förslag och 
återkomma till medlemmarna.
Årsmötet avslutades med traditionella 
avtackningar och överlämnande av blom-

mor till de som lämnar sina uppdrag för 
FSL. Därefter bjöd FSL alla deltagare på 
ett trivsamt arkivmingel med mat och 
prat.

Mingel i världens största
näringslivshistoriska arkiv
I år fick FSL möjligheten att få hålla sitt årsmöte hos Centrum för Näringslivshistoria. Den 18 mars 
så samlades ca 40 stycken av FSL:s medlemmar i CfN:s stora arkiv som ligger vid Ulvsundasjön i 
Bromma, granne med vackra Ulfsunda Slott och Bromma flygplats några kilometer bort.
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FSL:s årsmöte 2015:

Arkivchef Per-Ola Karlsson.

Olika modeller av Mjölkcentralens (nuvarande 
Arla) kossor står dekorativt i CfN:s arkiv.

Längs väggarna hänger stora bilder som ska 
spegla en del av innehållet i alla arkivkartonger. 
Bilder och föremål förgyller arkivet, tycker CfN.

Arkivmingel hos CfN.

Urban Johansson avtacka-
des med blommor och 
gåva samt utnämning till 
hedersmedlem, efter sitt 
20-åriga engagemang i 
FSL och rollen som data-
basen ASL:s fader. FOTO: 
A-M Alfredsson.

Alla gäster fick med sig FSL:s goodiebag hem innehål-
lande information från olika arkivinstitutioner och små 
saker - både användbara och ätbara.

taCk till... Centrum för näringslivshistoria för visning, lokal och bidrag till
goodiebag, tack även till fruktdrycker.se som sponsrade med ett utmärkt
alkoholfritt bubbel och slutligen kontoret.se och cont.nu för bidrag med
erbjudande och reklamsaker.



I Hjorthagen ligger Myrorna som 
är en av Frälsningsarméns kända 
secondhandbutiker. Här finns även 
några av Frälsningsarméns bostäder 
och nattlogi som upplåts åt miss-
brukare, hemlösa och migranter. En 
av lokalerna rymmer dessutom 
hela Frälsningsarméns arkiv.
Allt arkivmaterial hamnade här i 
väntan på att Frälsningsarméns 
museum skulle få nya lokaler, men 
sämre tider gjorde att det aldrig 
blev av. Arkivchefen Bo Albinsson 
och hans hustru Ingrid har istället 
skapat ett digitalt museum - 
bootheum.se. Namnet efter 
Catherine och William Booth, som 
för 150 år grundade Östra 
Londons Kristna Mission, som 
sedan fick namnet The Salvation 
Army - Frälsningsarmén. 
Arkivets medarbetare fortsätter att 
gallra, ordna och förteckna allt 
material. Idag är arkivlokalen inte 
öppen för allmänheten, men den 
som är intresserad kan läsa mer på 
bootheum.se hemsida, twitter eller 
facebook.

Frälsningsarmén känner många till för sin musik med 
sång, gitarr och tamburin på torget, uniformsklädda 
frälsningssoldater som höll insamlingsgrytan kokande 
och sålde Stridsropet. Idag ser man inte det lika ofta, 
men verksamheten lever kvar och bedriver fortsatt ett 
viktigt socialt arbete för behövande runt om i landet. 

FrälsningsarMéns
arkiv i hjorthagen

Besök hos en av FSL:s medlemmar: 

gåva till
Majblommeföreningen 
Vallentuna Folkrörelsearkiv har 
den 18 mars överlämnat en gåva 
på 10.000 kronor till den lokala 
Majblommeföreningen som ett 
stort och varmt tack till alla som 
hjälpt till med framttagning av 
VFA:s 25-årsjubileumsfilmer. 

Fai:s temadag
26 mars på riksarkivet
Ämnet var molntjänster - aktuellt 
för såväl myndigheter som enskil-
da. Inbjudna var Gunnar Risberg,  
IBM, Erik Borglund, Mittuniver-
sitetet och Cecilia Magnusson 
Sjöberg, professor i rättsinformatik 
Stockholms universitet. Tillsam-
mans representerade de tre olika 
aspekter av molnet: tekniken, 
forskningen och juridiken. 
Frågor som avhandlades var en 
ny ISO-standard för molntjäns-
ter, forskning kring användandet 
av molntjänster, utmaningar för 
arkivväsendet och slutligen vilka 
juridiska krav kan appliceras på 
molntjänster. 

Maria Bring, 
rapporterade
från temadagen.

Arkivchef Bo Albinsson visar runt bland kar-
tonger, insamlingsbössor, fotografier, sånghäften 
och uniformer. 



lär dig arkivera! 
7 maj FSL fortsättningskurs
kl 17-20
21 maj FSL grundkurs i
arkivkunskap kl 17-20
Plats Stockholms stadsarkiv,
Kungsklippan 6
Anmäl dig till
info@foreningsarkiven.a.se

arkivFöreningen
Upplands väsby

Arkivföreningen i Upplands Väsby 
består av eldsjälar som arbetar ideellt 
för att bevara den lokala föreningshis-
torien. Föreningen bildades för tjugo 
år sedan i o m en arkiveringskurs 
anordnad av Stockholms läns bild-
ningsförbund.  
Arkivföreningen har som uppgift att 
söka upp föreningar i Upplands Väsby 
och förmå dom att ta hand om och 
bevara sitt arkivmaterial. Styrelsen sö-
ker aktivt upp föreningar genom t ex 
föreningsregistret, egna medlemmar 
och kontakter, men även vid kommu-
nens föreningsmässa.
Föreningar har ofta fullt upp med sin 

egen verksamhet och ideella krafter 
vill inte alltid räcka till. Här gäller att 
intressera föreningar och få dom att 
se fördelarna med ett ordnat arkiv,
t ex att det är tidsbesparande med 
ett enkelt system för vad som ska 
sparas och slängas, samt att det är ar-
kivet som speglar föreningens viktiga 
historia.  
Tack vare Upplands Väsby kommun-
arkivs positiva inställning att ta emot 
föreningsarkiv och Arkivföreningen 
Upplands Väsbys värdefulla insatser 
så kommer föreningslivshistorien att 
bevaras.

I Upplands Väsby ligger en idyll mitt bland all 70-talsarkitektur -  
den vackra hembygdsgården med de gamla ladugårdsbyggnaderna. 
Det är här Arkivföreningen Upplands Väsby har sin hemvist och 
möteslokal.

KontaKtuppgifter arKivföreningen upplands väsby
ordförande göran aronsson | e-post: g.aronsson@me.com 
telefon: 070-216 90 16
arkivföreningen upplands väsby fick sitt namn 2014, 
tidigare var namnet föreningen upplands väsby folkrörelsearkiv 
bildades 1995 med bengt Hedlund som ordförande
antal medlemmar: 50 st

arkivknUten
När arkivkartongen behöver 
knytas ihop så finns en alldeles 
speciell knut som används.
Se och lär hur du knyter arkiv-
knuten på
arbark.se/fragor-och-svar/

vad är detta? 
I FSL:s goodiebag låg detta röda 
föremål. Vad är det? Undrade 
några. Det är cont.nu som är 
specialister på arkivmaterial som 
sponsrat med denna lite annor-
lunda häftklammerborttagare. 

Styrelsen är aktiv och träffas på hembygdsgården nästan varje månad, ibland oftare. Dagens möte 
var en genomgång av vilka föreningar som ska kontaktas, och en kopp kaffe förstås...

Arkivföreningens styrelsen utanför sin möteslokal, fr vänster Carin Lennartsdotter, Brunhild Amnéus, 
Göran Aronsson, Mikael Bonnevier (adjungerad) och Lars-Göran Hillerslätt. Saknas på bilden Kjerstin 
Björkman och Jan Holmberg.
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Maj

7
FSL:s fortsättningskurs arkivkun-
skap, kl 17-20 på Stockholms 
stadsarkiv - platser kvar

18
Medlemsevent: Studiebesök på 
Armémuseum kl 14-16

20-21
FSL deltar vid Folkrörelsernas 
Arkivförbunds årsmöte i Umeå

21
FSL håller dokumenthanterings-
kurs hos IOGT NTO - fullbokad

21
FSL:s grundkurs i arkivkunskap
kl 17-20 på Stockholm stadsarkiv 
- platser kvar!

28
Styrelsemöte FSL

Kalendarium

FOTO: armémuseum.se

Fsl:s MedleMMar är välkoMna till stUdiebesök 
på arMéMUseUM M åndagen den 18 Maj kl 14-16.

Arkivchef Rauno Vaara och bibliotekarie Klas Kronberg ger oss en visning 
av deras arkiv och bibliotek, avslutningsvis kommer textilkonservator Lena 
Engquist att låta oss få besöka konserveringsateljéerna. FSL bjuder på fika i 
pausen på museets restaurang Borggården.
Adressen är Riddargatan 13, t-bana Östermalmstorg, läs mer på
www.armemuseum.se

Skynda att anmäla er till info@foreningsarkiven.a.se
eller telefon 08-508 283 42. 

Begränsat antal platser, max två deltagare per föreningsmedlem.

FSL välkomnar nya medlemmar

       Hörselskadades Distrikt Stockholms län          IOGT NTO förbundet


