
bokryggar så ville vi inte förstöra de vackra ryggarna 
utan satte etiketten på pärmens insida.

Där fanns det redan etiketter som visade var 
boken är tillverkad eller köpt. En etikett hade jag 
sett namnet på från farfars glasnegativ. Det här 
visar på glädjen och nyttan av att ha ett förenings-
arkiv.

Bild & text: Hans Ström
Ordf. Bro-Lossa Hembygdsförening
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Ordna och Vårda
föreningsarkiven

Bro-Lossa Hbf fick ärva Brogårds närmare 30 
hyllmeter lantbruksarkiv. Med en fantastisk insats 
under några år av medlemmar och Kommunens 
Servicegrupp fick vi äntligen lokaler att förvara 
alltihop.

Själv har jag en intressant koppling till Brogårds 
arkiv. När vi skulle sätta etiketter på kartonger och 

dagens protokoll en lika viktig nyckel till förening-
ens historia som det vi idag anser gammalt. 

Många engagerade personer har gjort arbetet 
med att bilda en ny förening roligt. Föreningens 
interimistiska styrelse har varit optimistisk. I 
Upplands-Bro kommun har kommunfullmäktige 
liksom kommundirektören spelat en viktig roll. 
Kommunarkivarierna Göran Johansson, Huddinge 
och Jessica Andersson, Södertälje har delat med sig 
av sina erfarenheter av föreningsarkiv. Men att vi 
fick en inbjudan från Föreningsarkiven i 
Stockholms län, samtidigt som Hans Ström var 
här och hämtade de många flyttkartonger som 
Bro-Lossa hembygdsförening räddat från Bro gård 
var ändå startskottet. Hans Ström och jag besökte 
sedan fantastiska FSL och deras hjälpsamme Nils-
Bertil Nilsson. På den vägen är det!

Sarah Cabanoglu,
kommunarkivarie i Upplands-Bro

En viktig uppgift för vår nybildade arkivförening 
är att samla in, bevara och tillgängliggöra skriftliga 
handlingar, trycksaker och i viss mån fotografier 
från ortens föreningsliv. I föreningsarkivet kom-
mer Upplands-Broarnas tankar, idéer och intressen 
från - ja det kommer att visa sig - fram till idag att 
samlas.

Jag hoppas att mycket finns sparat hemma hos 
föreningarnas eldsjälar, material som kan berätta 
om bildandet av föreningarna och ge en bredare 
bild av livet i Upplands-Bro, än den bild som hand-
lingar knutna till den kommunala verksamheten 
kan förmedla. Därför är det viktigt att föreningens 
material hålls ordnat  - att man har det i åtanke 
redan när handlingar skapas. Jag skulle önska att 
det fanns en arkivansvarig i varje förening. En 
medlem som har koll på handlingarna samt 
fungerar som kontaktperson både i arkivförening-
en och mot kommunen. Om några tiotal år är 

Kommunen och arkivföreningen

Upplands-Bro Arkivförening  bildades 5 nov 2012.

När Hembygds- och Släktforskning
går hand i hand
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Nynäshamns Bild- och folkrörelsearkiv

Vi använde oss av den angränsande konsthal-
len. Där visades ett bildspel kallat "En vand-
ring i Nynäshamn ca 1930-1960". I det s k 

Sagorummet visades ett annat  bildspel med 
blandade fotografier från Sorunda socken. 
Bildspelen rullade nonstop under dagen. Vi 
visade fotografier på skärmar, samt arkivhand-
lingar i montrar.  På ett stort bord kunde 
besökarna bläddra i de många albumen med 
fotografier och tidningsklipp från Arne 
Janssons arkiv. Arne Jansson var en känd 
amatörskådespelare och entertainer mm 
verksam i Nynäshamn från slutet av 1940-
talet till 2000-talet.

Totalt kom ca 300 besökare.

Bild & text: Emma Palmér

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek

ARAB firade 3-faldigt 
den 10 november, dels 
invigning av deras nya 
arkiv i Flemings-
berg, dels 110-års 
jubileum och 
dels Arkivens 
Dag. Det var 
en välbesökt 
t i l l s t ä l ln ing 
med många 

olika aktiviteter och föredrag och 
självklart visning av de nya magasinen.  
Invigde gjorde Stefan Löfven, man kun-
de lyssna på författarna Jenny Wrangborg,  
Johan Jönsson, Gunilla Thorgren och Göran 
Greider som läste egna texter eller titta på hur 

den fantastiskt fyndiga tecknaren Robert Ny-
berg jobbar med sina bild-

er. 
Mycket mycket 

mer fanns att se 
och höra på, 
fotoutställning, 
debatter och 
bokbord man 
kunde konsta-
tera att även om 
lokalerna var 

rymliga så hände  
det något spän-

nande i varje hörn. 

Bild & text:  Eva Wetterborg
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Åtta personer kom för att fira Arkivens dag 
i Stockholms IOGT-NTO-distrikts lokal i 
Åkeshov, se på samlingarna, samtala om 
arkivet och ta sig en kopp kaffe. 
Vi hade bett förre kulturministern Bengt 
Göransson säga något om årets tema, 
"Framtiden", och det gjorde han med utgång-
spunkt i ett citat från författaren Willy 
Kyrklund, "Utan minnen är vi ingenting". För 
att analysera och förstå vad arkiven innehåller 
behövs erfarenhet och det är därför en poäng 
att arkiv-arbetarna är äldre. "Minne" har 

Arkivens Dag i Norrtälje har blivit en 
uppskattad tradition bland Norrtälje kom-
muns innevånare.
Ett 80-tal besökare kom och gick under dagen 
och fick förutom kaffe och tipsrunda vara 
med om tre olika föredrag. Fotograf Curt 
Lundbladh berättade om vykortsfotografen 
Elliord Mattson från Norrtälje samt om 
världens starkaste man, Starke Björn, likaledes 
från Norrtälje. Båda föredragen beledsagades 
av bilder. Urban Johansson berättade om hur 

Bengt
Göransson

Stockholms iOgT-NTO-distrikts arkiv 
numera blivit en dataterm har en annan förfat-
tare, Carl Henning Wijkmark, konstaterat. Vi 
stoppar in fakta i datorns mage och tror att vi 
har kunskap. Men datorn kan inte glömma. 
Och det är glömskan som hjälper oss att ta 
fram minnen och gör minnet användbart.

För en folkrörelse, vår egen till exempel, är 
det viktigt att man kan ta fram basen som 
finns i arkiven. Även om IOGT-NTO är en 
modern organisation är det viktigt att man har 
bakgrund-en klar för sig och är medveten om 
vad som format organisationen.

Efter Bengts anförande resonerade vi kring 
vårt eget arkiv och det arbete vi bedriver där. 
Vi ser oss som ett mellanarkiv mellan IOGT-
NTO-rörelsens distrikt och föreningar och 
slutstationen, Stockholms Stadsarkiv. Vi har 
dessutom annat i samlingarna, som Stadsarkivet 
inte tar emot, balloteringsapparater, böcker, 
ordförandeklubbor, fanor och standar till 
exempel. 

Bild & text: Ingrid Nilsson

Norrtälje Stadsarkiv

information lagrats över tid från antikens 
papyrus till dagens elektroniska arkivering. 
Till det sistnämnda föredraget hade också en 
utställning tagits fram med exempel på olika 
lagringsmedia.

Arkivets chef Ann-Marie Alfredsson 
informerade besökarna om den förestående 
flytten till nya administrationslokaler i pen-
sionärsboendet Eneberg. 

Bild & text: Urban Johansson

Curt Lund-
bladh över-
lämnar en
CD-skiva 
med de två 
föredragen
och samtliga 
bilder till 
Ann-Marie 
Alfredsson.

Curt Lundbladh föreläser om Elliord Mattsson, legendarisk
vykortsfotograf i Norrtälje.
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Ordna och Vårda
föreningsarkiven ges ut av

Ordförande har ordet
Vi har haft årets sista styrelsemöte.  Vi kunde 
konstatera att året i stort sett avlöpt som plane-
rat. Men vi kunde också konstatera att vi 
behöver marknadsföra oss bättre - inte bara i 
Stockholms Län utan i hela Sverige! En riksor-
ganisation i vilken vi är medlem hade ett semi-
narium här i Stockholm för några veckor sen. 
Av diskussionen där framgick det att alla inte 
hade klart för sig hur vi arbetar i Stockholms 
län.

För det första: Vi arbetar - till skillnad från 
övriga Sverige - fortfarande enligt den gamla 
bidragsmodellen med stöd från Riksarkivet och 
från Stockholms Landsting och alltså inte enligt 
den ”Koffertmodell” som övriga Sverige har 
övergått till.. 
För det andra: Föreningsarkiven i Stockholms 
Län (FSL) arbetar tillsammans med länets kom-
muner och har alltså ingen egen depå utan lutar 
oss mot kommunarkiven, något som våra kom-
muner kom överens om när FSL bildades 1994. I 
flera av våra kommuner har det bildats 
arkivföreningar som helt eller delvis tar hand om 
marknadsföringen och arkiveringsarbetet och på 
så vis avlastar arbetet för våra kommunarkivarier. 
Alla föreningsarkiv som lämnas in registreras i 
ASL (Arkivregister i Stockholms län ) och blir via 
nätet åtkomliga för forskning 

Ett stort glädjeämne för oss är att det har bil-
dats en ny arkivförening. Det är i Upplands-Bro 
kommun som det, med ett starkt stöd från kom-
munledningen, har bildats Upplands-Bro Arkiv-
förening. En förening som med sin styrelse kan se 
till att fler föreningar i kommunen kan få sina 

arkiv förvarade på ett riktigt sätt, skyddade mot 
eld och fukt och risken för att kastas bort. Ett stort 
tack till alla ni som står bakom bildandet av 
föreningen.

I februari skall vi samla våra ”utbildare” för ett 
erfarenhetsutbyte, den 21 mars håller vi vårt 
årsmöte och den 15 april inbjuder vi in alla lokala 
arkiv i Stockholms Län till en konferens där vi bl a 
skall diskutera hur vi kan bli bättre på att tillgäng-
liggöra våra kulturarv som vi har i våra arkiv. 

Jag vill slutligen tacka er alla för ett gott samar-
bete under 2012 och önskar er alla 

Sarah Cobanoglu och Hans Ström.

Kommundirektören i 
Upplands-Bro Karl-Erik 
Lindholm och föreningens 
nyvalde ordförande Hans 
Ström.

En God Jul  &   
Ett Gott Nytt År

Nils-Bertil Nilsson

K A L L E L S E
Föreningsarkiven i Stockholms läns årsmöte 
kommer att äga rum 21 mars 2013 i det
nyinvigda kulturhuset i Vallentuna.
Dagordning och program kommer senare.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast
20 februari 2013.




