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Tidigare i höst kunde man läsa i tid-
ningen Dagen att den 120 år gamla 
metodistkyrkan på Östermalm i 
Stockholm är såld. Köpare är Jonas 
Åkerlund, en världskänd musikvideo- 
och filmregissör. 
I kyrkans arkiv förvaras sedan drygt 100 
år församlingens alla dokument i form 
av protokoll, avtal, brev, foton, försam-
lingsliggare, räkenskaper m m.

Nu ska arkivet tömmas och försam-
lingen vill att allt arkivmaterial ska tas 
om hand innan kyrkan skall avsakralise-
ras och överlämnas till nya ägaren. Efter-
som materialet delvis inte är sorterat, så 
är det nödvändigt att materialet ordnas 
och förtecknas för att det sedan ska kun-
na lämnas in till Stockholms stadsarkiv.

Det första en arkivarie måste göra är 
att försöka se helheten, få en struktur 
och en förståelse för hur verksamheten 
är uppbyggd. Därefter gallra systema-
tiskt bland pärmar och lådor, bedöma 
vad som ska sparas respektive slängas. 

Det behövs ett 
stort bord för att 

sortera dokument i olika högar och det 
blir en hel del damm och fyllda sopsäck-
ar, berättar arkivarie Urban Johansson.

Det är viktigt att bibehålla den ur-
sprungliga ordningen enligt den s k pro-
veniensprincipen, förklarar Urban. Pro-
veniens betyder härkomst och principen 
innebär att dokumenten inte ska stuvas 
om i en ny ordning, utan ett arkiv ska 
bevaras i samma ordning arkivbildaren 
hade. Därtill ska det ändå anpassas till 
det allmänna arkivschemat, som är en 
förteckningsplan med fasta huvudavdel-
ningar. 

De gamla dokumenten sorteras i nya 
aktomslag och arkivkartonger med nya 
etiketter samt en komplett arkivförteck-
ning. Om någon vecka beräknar Urban 
att hela arkivet ska vara klart och färdigt 
att överlämnas till Stockholms stadsar-
kiv. 

Nu kan eftervärlden ta del av allt vär-
defullt arbete Trefaldighets församling, 
idag Equmeniakyrkan,  ägnat Stockhol-
marna.

Trefaldighetskyrkan ligger insprängd mitt 
bland kontorsfastigheter på Östermalm.

Arkivarie Urban Johansson har uppdraget 
att hjälpa församlingen få ordning på sitt 
arkiv. 

Uppdrag för en arkivarie

Församlingen har sitt 
arkiv i ett litet förråd 
bakom en gammal järndörr. Gamla 
pärmar och en svart koffert med en 
etikett ’kyrkobyggnadsräkningar’ syns 
högst upp på hyllan.

FSLs har som uppgift att hjälpa föreningar i 
Stockholms län att bevara sin historia – den är 
en del av vårt lands historia. 

Glöm inte att spara allt viktigt arbete - FSL 
kan visa hur din förening tar hand om sitt ar-
kivmaterial. Lär er grunderna i arkivering så 
sparar ni tid som kan ägnas åt föreningsarbetet. 

Föreningar som arbetar i samma organisa-

tion men på olika håll i länet kan skapa en och 
samma modell för arkivering och därmed hålla 
samman gammalt och nytt arkivmaterial. 
 

FSL lär dig och din förening att arkivera - kostnadsfri kurs!

Anmäl er till nästa kurs!
Nya kurstider 2015 snart på hemsidan.



Den guidad visningen av Medelhavsmuseet var uppskattad bland 
gästerna. Guiderna Dimitra och Fredrik visade runt på museet och 
berättade bland annat om Cyperns historia, Egyptenutställningen 
och museets unika samling egyptiska föremål och mumier, var och en 
med en spännande historia....

Efter ett trevligt mingel i det vackra galleriet bjöds på en välsmak-
ande mezebuffé från Restaurang Bagdad Café, festlig stämning och 
många fina tal samt gåvor. Som avslutning delades FSLs jubileums-
bok ut i en elegant presentpåse till alla gäster. 

FSL känner sig ordentligt firad efter denna kväll! 

Speciellt för denna visning - ett arkive-
rat dokument – i form av en lertavla 
med kilskrift från 1800-talet f.Kr.

 Monica Frumerie hälsar välkommen. 

Leif Gidlöf t v,  Mats Laurell  och Uno Sköld, i bakgrun-

den skymtas Stockholms stadsarkivarie Lennart Ploom 

samt Riksarkivets Katalin Gere.

FAs Torgny Larsson t v, Magnus Lindvall 
och Jessica Andersson t h.

FSL firar 20 år och höll en jubileumsfest i slutet av oktober på 
Medelhavsmuseet i Stockholm. FSLs ordförande Monica Frumerie 
hälsade alla välkomna och museets entré var fylld av representanter 
från länets olika förenings- och folkrörelsearkiv, stadsarkiv, kom-
munarkiv, FSLs tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt 
många andra som varit delaktiga i FSLs verksamhet under åren. 
Det blev många glada återseenden denna kväll.

FSLs 20 års Jubileum
1994-2014

Goodiebag innehållande bl a ett nytryckt 
exemplar av FSL jubileumsskrift.

Mezebuffén bestod av flera olika varma 
och kalla rätter som serverades vid 

bordet.

Att verka för föreningslivets kulturarv
FSL firar 20 år med en jubileumsskrift 
FSLs 20 årsskrift beskriver hur föreningen startade 1994 och allt som föreningen åstadkommit under 

två decennier.
Ett stort och varmt tack till Leif Gidlöf som varit redaktör, likaså till övriga i redaktionsgrup-
pen som bestod av Monica Frumerie, Urban Johansson, Nils-Bertil Nilsson och Uno Sköld.
Tack även till Eva Wetterborg som bidragit med bilder och övrig framtagning av skriften.

FSLs 20 årsskrift kommer skickas ut som en gåva till samtliga FSLs medlemmar.

Vill er förening ta fram en jubileumsskrift? 
FSL erbjuder kostnadsfri kurs till föreningar i Stockholms län, som ger vägledning i hur man kommer 
lägger upp arbetet med en jubileumsskrift.  Kontakta FSLs kansli! 

Egyptisk sarkofag från 500-talet f.Kr. 
Museipedagog Fredrik Helander t h.



Några ord om dig själv?
Farmacevt med bakgrund i sjukhusfar-
maci och industriell läkemedelsutveck-
ling. Mina två sista år i yrkesverksam-
het så var mitt uppdrag att utveckla 
arkivverksamheten i företaget. Jag har 
även varit verksam som science teacher 
i internationell skola i Mellanöstern 
under sammanlagt fem år.

När blev du engagerad i FSL?
Jag valdes in som ledamot i FSLs sty-
relse våren 2012 och del av AU 2013. 
Därefter blev jag vald till ordförande i 
år, 2014. 
Min arkivhemhörighet är Danderyds 
Föreningsarkiv där jag blev styrelse-
ledamot 2008.  

Intressen?
Allt som rör sig, men för att vara lite 
mer specifik så är det natur och kultur. 
Jag är vandringsledare inom Frilufts-
främjandet,  ordnar aktiviteter för STF 
nordost och är allmänt intresserad av 
allt kulturutbud inom Stockholm.

Senaste resa?
Nu i höst blev det kultur, arkitektur 
och bad i Dubrovnik med omnejd. 
I våras ett intensivt besök i Venetien 
med sina Palladiovillor och Umbrien 
med 1400-tals konst. 

Visioner för FSL?
Främja och aktivt utveckla arkivkun-
skap under stimulerande former. 

Fem frågor till ...

FSLs ordförandeMonica Frumerie

Arkiven har 
en egen dag 
runt om i 
landet, an-
dra lördagen 

i november. Då håller arkiv 
och föreningsarkiv öppet för allmän-
heten för att visa spännande utställ-
ningar, föredrag och annat som kan 
intressera en publik. I år var ämnet 
Orostider. 

Norrtälje stadsarkiv. Urban Jo-
hansson rapporterade att ett 80-tal per-
soner minglade runt i Norrtälje stads-
arkivs lokaler under Arkivens Dag. 

Visning av bilder och film om livet 
på landet under 1950- och 1960-talet 

- många igenkännande kommenta-
rer hördes från publiken under detta 
inslag. Kjell Åhlander och Katarina 
Thurell berättade om änglamaker-
skan på Gräddö, vilket väl samman-
föll med temat för årets Arkivens Dag 
d v s orostider. Allan Fahlström och 
Urban Johansson berättade om Baltis-
ka Slipskivs AB, ett familje- och indu-
strihistoriskt arkivprojekt i Roslagen. 

TAM-Arkiv - webbutställning på 
tam-arkiv.se med spännande skild-
ringar av två svenska sjuksköterskors 
insatser i Europa i skuggan av första 
världskriget och de uppmärksam-
made transporterna av krigsinvalider 
genom Sverige. 

Nynäshamns bild- och folkrö-
relsearkiv ligger i anslutning till 
konsthallen i Nynäshamns bibliotek. 
Kultursekreterare Emma Palmér rap-
porterade att arkivet valt sitt eget tema 
om 1930-talet på Arkivens Dag, istäl-
let för det nationella temat. 

I konsthallen visades ett bildspel 
med bilder från 1930-talet i Nynäs-
hamn och en mindre skärmutställ-
ning med flygfoton över Nynäshamn. 
Utställningen var utlånad av Sot-

holms Härads Hembygdsförening. 
Det fanns även en mindre utställning 
om Konsumhuset med ritningar och 
fotografier från 1934. I det angräns-
ande ”Sagorummet” visades två korta 

filmer från oljeraffinaderiet i Nynäs-
hamn från 1928 och 1933.

Stockholms stadsarkiv hade  bl a
fullbokade dramatiserade visningar 
om kriget i sina magasin som ligger 
djupt ner i Kungsklippan.

Några rapporter
från Arkivens Dag
den 8 november

Bengt Eriksson visade bilder om livet 
på landet i Roslagen under 1950- och 
1960-talet. Foto: Urban Johansson.

Arkivens Dag på Nynäshamns Bild- och 
Folkrörelsearkiv Foto: Emma Palmér.

Nynäshamns släktforskarförening hade 
representanter på plats. 
Foto: Emma Palmér. 
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Lördagen den 25 november hölls 25 årsjubileum i VFA - 
Vallentuna Folkrörelsearkiv. Kulturrummet på Vallentu-
nas bibliotek fylldes av intresserade åhörare till vad VFA 
hade att förtälja om de 25 åren. Nils-Bertil Nilsson höll 
ihop det omfattande programmet där olika dvd-filmer 
presenterade den expanderande kommunen. En film 
om Vallentuna på 1960- och 70-talen som framtagits 
av VFA med stöd av Vallentuna kulturnämnd lockade 
flera hundra nyfikna åskådare. Materialet är hämtat 
från det omfattande bildarkivet och förstärkt med in-
tervjuer från idag.  Föreningens första ordförande Uno 
Sköld höll även en fyllig och populär presentation över 
den utveckling som skett inom VFA. Kulturnämnd och 
fritidsnämnd var representerade och gav sina hyllningar, 
likaledes gjorde FSL.

FSL ber att få gratulera till den gedigna verksamheten 
och lyckönskar till ytterligare framgångsrika år.

Monica Frumerie - FSL på plats

Vallentuna Folkrörelsearkiv jubilerar

VFAs ordförande Nils-Bertil Nilsson håller sitt jubileum-
stal, foto: Mats Laurell.

Uno Sköld på scenen, en av grundarna till såväl VFA som 
själva FSL foto: Mats Laurell.

4 december Möte med FSLs  arbetsutskott och FSLs styrelse sammanträder
8 december Årets sista medlemsblad Ordna & Vårda nr 4 skickas ut
11 december Studiebesök för FSLs medlemmar på Stockholms stadsarkiv,
 byggnadslovsritningar
2015 
16 januari Kallelse till årsmöte skickas ut till FSLs medlemmar
17 februari  Sista datum för inämnande av motioner till årsmötet
9 mars  Sista anmälningsdag till årsmötet
18 mars Årsmöte kl 15.00

Kalendarium

Vi önskar er alla en riktigt

God Jul &             
Gott Nytt År!

Fler kommuner med eget föreningsarkiv!
VFA är ett av Stockholm läns förenings- och folkrörel-
searkiv som arbetar som ideell organisation och drivs
av eldsjälar som vill värna om sin hemkommun.
De har alla support och uppmuntran från sin respektive 
kommun och/eller kommunarkiv.
Aktiva och engagerade förenings- och folkrörelsearkiv 
finns i
Danderyd, Ekerö, Nacka, Nynäshamn, Upplands Väsby, 
Upplands Bro, Vallentuna, Södertälje och Nykvarn. Se 
kontaktuppgifter på FSLs hemsida
www.foreningarkiven.a.se under ’arkiv och länkar’.
Intresserad, hör av er till FSL för mer information!


