
MEDLEMSTIDNING FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN
Nr 3. 2016

Välkommen att besöka vår nya hemsida 
www.fslarkiv.se.
Under 2015 beslöt styrelsen att FSL:s 
webbplats skulle förnyas, den gamla 
webbplatsen hade funnits i närmare tio 
år och det var dags för ett omtag. 

Vi bestämde att den nya webbplatsen skulle byggas med 
WordPress, ett publiceringsverktyg med öppen källkod. 
Till vår hjälp tog vi WP konsulterna som sen har byggt 
webbplatsen, hållit workshops och guidat oss på vägen. 
Den nya webbplatsen lanserades i juni 2016.
Förutom att webbplatsen ska vara modern och lätt att 

navigera i så ska informationen lätt kunna förändras, 
migreras och arkiveras. Nytt för webbplatsen är ett ka-
lendarium, i kalendariet ligger våra planerade evenemang 
och kurser. Hör gärna av er till vårt kansli om era egna 
evenemang så lägger vi till det i kalendariet. Missa inte att 
läsa om vårt nyinstiftade stipendium, ansökan för 2017 är 
öppen!
 
Vi är mycket nöjda med vår nya webbplats och tackar 
WP konsulterna för deras arbete. Saknar ni någon infor-
mation eller har synpunkter på webbplatsen så hör gärna 
av er.
 

Jessica Andersson

Vi förnyar oss!

Kgl Dramatiska Teaterns arkiv - Sid 2 • Kalendarium - Sid 4



ORDNA & VÅRDA NR 3 • 2016

Kungliga Dramatiska 
Teaterns arkiv och bibliotek

Den första föreställningen – Carl 
Fredrik Gyllenborgs Sune Jarl eller 
Sverkers död – spelades den 17 maj 
1788. Då låg teatern i Bollhuset vid 
Slottsbacken, ungefär där Finska kyr-
kan ligger idag. 1793 kom den att 
flytta till palatset Makalös i Kungsträd-
gården, och när det mitt under en 
föreställning i november 1825 brann 
ner till grunden fick Dramaten i näs-
tan fyrtio år dela scen med Operan 
i Adelcrantz operahus vid Gustav 
Adolfs torg. 1863 inköpte Karl XV 
Mindre teatern vid Kungsträdgårdsga-
tan, som överlämnades till Dramaten. 
Här stannade man till 1907, då det 
nybyggda teaterpalatset vid Nybro-
plan var färdigt att invigas. Här gavs 
den första föreställningen, Strindbergs 
Mäster Olof, i februari 1908. 

I samband med det nya teaterhusets 
tillkomst bildades Kungliga Dramatis-
ka teaterns AB. Dramaten fick nu för 
första gången en egen arkivbildning. 
Tidigare hade man haft gemensamt 
arkiv med Operan, Kungliga Teatrar-
nas arkiv (KTA).

Dramatens arkiv kan förenklat sägas 
bestå av två huvuddelar : handlingar 
direkt knutna till teaterns föreställ-
ningar respektive handlingar som 
vuxit fram ur teaterns administration. 
Till den förra gruppen hör bland 
annat pjässamlingen, fotoarkivet, pro-
gramarkivet, pressklippsamlingen och 
samlingen musikalier. Till den senare 
hör styrelseprotokoll, ledningens 
korrespondens, anställningskontrakt, 
handlingar rörande de anställdas 
löner och teaterns räkenskaper. Kul-
turhistoriskt sett är båda delarna lika 
viktiga. Såväl den konst som skapas på 
scenerna, som teaterns historia som 
statligt företag utgör en viktig del av 
vårt nationella kulturarv.

Biblioteket innehåller idag c:a 13 000 
volymer. Här finner man såväl dra-
matik, poesi och annan skönlitteratur 
som böcker i teaterhistoriska ämnen, 
biografier och allmän kulturhistoria. 
Böckerna lånas ut till anställda inom 
teatern, men kan liksom arkivhand-
lingarna studeras av allmänheten i 
våra läsrum.

Även på Dramatens webbplats 
– www.dramaten.se – hittar man 
numera viktiga delar av arkivet. Dels 
finns här teaterns digitala Rollbok, i 
vilken man kan klicka fram uppgifter 
om alla teaterns föreställningar sedan 
1908. Här finns även teaterns bildar-
kiv, med såväl dekorbilder som före-
ställningsbilder. Inom en snar framtid 
hoppas vi även kunna lägga ut valda 
delar av manuskriptsamlingen – det-
ta så snart upphovsproblematiken 
utretts. 200 regimanuskript av bland 
andra Olof Molander, Alf Sjöberg och 
Ingmar Bergman är redan digitalisera-
de, detta genom ett projekt tillsam-
mans med Kungliga biblioteket, finan-
sierat av Riksbankens jubileumsfond.
Dramatens arkiv och bibliotek är 
öppet för allmänheten måndagar 
och tisdagar. Tid kan även bokas efter 
överenskommelse. Välkommen att ta 
del av våra unika samlingar.

Dag Kronlund
Chef för Kungliga  

Dramatiska Teaterns  
arkiv och bibliotek

På Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv och bibliotek för-
valtar vi teaterns minne, en härlig uppgift. Dramatens 
minne är nämligen både spännande och långt. 

Mäster Olof, 1908

Dramaten, 1908.
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Decennierna kring 1900 
präglades starkt av natio-
nella känslor. 1885 bildades 
Svenska turistföreningen 
(STF) och 1916 Sveriges 
hembygdsförbund, då un-
der namnet Samfundet 
för hembygdsvård. Båda 
är i grunden samma andas 
barn med målet att lyfta 
fram natur och kultur i 
hela landet. 

Precis etthundra år har nu gått i hem-
bygdsförbundets liv. I dag har man 26 
regionala förbund med en anslutning 
av runt 2 000 lokala hembygdsfören-
ingar, därav 119 i Stockholms län. 
Föreningarna representerar 450 000 

enskilda engagerade människor. 
Allmän information finns på hem-
bygdsportalen www.hembygd.se, och 
flertalet föreningar har dessutom sina 
egna hemsidor. Riksförbundet ger ut 
tidskriften Bygd och Natur, länsför-
bundet i Stockholm Ledungen.

Hembygdens år 2016 firas i många 
former. Hembygdens helg 27-28 au-
gusti på Skansen har en klassisk folk-
parkskväll som upptakt. Med insam-
lingsprojektet Mötesplatser vill man 
i samarbete med Nordiska museet 
sätta sökarljuset på berättandets be-
tydelse. I Stockholm arrangeras den 
11 september en skärgårdskryssning 
i samverkan med de lokala förening-
arna i vår vackra arkipelag. Och en 
ny grafisk profil ska föra tankarna till 
hembygdsrörelsens mångfald i helg 

och söcken. Riksarkivet bidrar från sitt 
håll med Den svenska socknen som 
årsbokstema. 

Leif Gidlöf

Sveriges hembygdsförbund 

fyller hundra år

Arkivens dag infaller i år 
lördagen den 12 november.
Årets tema är Välkommen 
hem!

Även i år har Föreningsarkiven i 
Stockholms län fått förtroendet att 
koordinera länets olika evenemang. 
Vi trivs med den uppgiften och kän-
ner att det är roligt att få komma i 
kontakt med er alla som engagerar er 
i denna dag. Arkiven behöver all upp-
märksamhet, särskilt som man önskar 
att de ska användas för att låta kultur-
arven synas och få den uppskattning 
de förtjänar.

Arkivens dag har sedan 1998 arran-
gerats i Sverige som ett nationellt 
arrangemang för att väcka intresse 

för arkivens roll och verksamhet. Bak-
om Arkivens dag står SASS, det vill 
säga Svenska Arkiv i Samverkan för 
Synlighet, som är en sammanslutning 
av Folkrörelsernas Arkivförbund, För-
eningen Arkivverksamma i Landsting 
och Kommun, Föreningen för arkiv 
och informationsförvaltning, Närings-
livets Arkivråd, Näringslivsarkivens 
Förening och Riksarkivet. Sedan 2002 
firas Arkivens dag den andra lördagen 
i november i samtliga nordiska länder.

Önskar ni vara med och delta i Arki-
vens dag, så hör av er till FSL:s kansli, 
läs mer på vår hemsida  
www.fslarkiv.se

Arkivens dag 2016
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Ny suppleant i styrelsen
Presentation av Katarina Thurell
Jag arbetar som arkivarie på Norrtälje Stadsarkiv 
sedan 2014. Dessförinnan arbetade jag i många 
år som arkivarie på Svenska Missionskyrkans arkiv 
(nuvarande Equmeniakyrkan), Stockholm samt 
Kungliga Musikaliska akademien. Jag har arbetat 
som arkivarie sedan 1980-talet och arbetat inom 
statlig, kommunal, ideell sektor liksom i näringslivet. 
Föreningsarkiv ligger mig varmt om hjärtat, min 
c-uppsats i konstvetenskap ägnade jag mig åt fanor 
och standar i nykterhetsrörelsen. Jag har lång er-
farenhet av att utbilda om arkiv, närmast har jag i 
flera år arbetat i biståndsprojekt i både Kongo-Kin-
shasa och Tanzania med utbildningar. Jag gillar att 
utbilda på gräsrotsnivå såväl som ”train-the-trainers”-koncept. Jag hoppas att jag 
kan bidra med mina erfarenheter och kunskaper i FSL. Arkivens tillgänglighet är 
en fråga jag brinner för.

SEPTEMBER
22 FSL informerar om sin verksam-

het på Stadsarkivet, kl 16-18.00

29  Grundkurs i arkivkunskap, kl 17-
20, Projektrummet Stockholms 
stadsarkiv

OKTOBER
6 Skriva föreningshistorik, kl 17-

20, Projektrummet Stockholms 
stadsarkiv

13 Fotokurs, digitala bilder, kl 17-20, 
Hyllan Stockholms stadsarkiv

20 FSL informerar om sin verksam-
het på Stadsarkivet, kl 16-18.00

NOVEMBER
3 Fortsättningskurs, kl 17-20, 

 Hyllan Stockholms stadsarkiv 

12 Arkivens dag, Stockholms stads-
arkiv, kl 11–15.00. FSL finns på 
plats.

17  FSL informerar om sin verksam-
het på Stadsarkivet, kl 16-18.00 

Mer information finns på  
www.fslarkiv.se

Kalendarium

Tryckfriheten 250 år

Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766, inspirerad av upplysningstidens anda, 
förbjöd i princip förhandscensur och införde en viss form av offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet. Internationellt blev den en föregångare. 

Lite upp och ner har det gått genom åren, och den Tryckfrihetsförordning som gäller i 
dag är från 1949. I arkivvärlden förknippar vi den framför allt med offentlighetsprinci-
pen i statlig och kommunal verksamhet. Även om den formellt inte gäller för enskilda 
företag och organisationer, har den främjat ett öppenhetstänkande i samhället som 
helhet. 

Även sekretess kan givetvis motiveras i enskilda fall, men mentalt betyder det mer än 
man kanske tror att det är offentlighet som är grundvalen och inte motsatsen. För den 
specialintresserade finns sajten www.frittord250.se att ta del av.

Leif Gidlöf


