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Den 16-18 maj 2017 samlades hela ar-
kivbranschen i dagarna tre, på ett och 
samma ställe i Visby oavsett statliga, 
kommunala eller enskilda arkiv. Ett di-
gert program presenterades som spän-
de över webbplatsarkivering, öppna data, 
upphovsrätt till långsprötade silverfiskar 
och arkivpedagogik.

Några föredrag stack ut lite extra: Mikael 
Eivergårds tankvärda ord om Makt, kamp och 
motstånd.  Att de rättigheter vi har i dag alltid har 
föregåtts av kamp, en kamp som inte alltid finns 
bevarad i arkiven. Myndigheternas och maktens 
motstånd till förändring finns förstås bevarad, men 

hur bevaras de sociala och politiska kampernas 
arkiv?  

Med utgångspunkt i utställningsprojektet ”100% 
kamp – Sveriges historia” belystes arkivens 
viktiga samhällsroll. Exempel nära i tiden kring 
rättigheter i vardagen och rätt till den egna 
kroppen. Många skrämmande exempel, som 
dessutom i flera fall låg mycket nära i tid. Synen på 
vad som är ett modernt samhälle där mänskliga 
rättigheter tillgodoses, är något som alltid kommer 
vara i gungning och ifrågasättas. Jan Pimbletts 
presentation av Speak out London – Diversity 
City handlade om liknande brännande ämne, här 
konkret hur dokumentera och skapa ”community 
archives” för HBTQ-rörelsen i London. Kolla gärna 

Sök FSL:s kultur- och forskningsstipendiet, sista ansökningsdag 22 januari 2018! 
Mer information på www.fslarkiv.se

Arkivveckan 
i Visby 2017

 Visby ringmur på Gotland, där 2017 års Arkivvecka hölls. Foto Katarina Thurell
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Den 8 juni gjorde FSL ett 
mycket uppskattat studiebesök 
till Sjöhistoriska museet på 
Djurgården. Arkivarie Eva Hult 
visade och kommenterade 
handlingar ur museets arkiv, inte 
minst båtritningar av olika slag. 
I arkivet finns bl.a. arkivet efter 
det svenska 1700-talets store 
båtbyggare F.H. af Chapman. 
Sådant material är numera i stor 
utsträckning även digitaliserat. 
En fin arkivskatt visades upp 
och dess innehåll imponerade. 
Efter visningen bjöd FSL på 
lunchsmörgås i Café Bistro 
Östberg. 

in London Metropolitan Archives 
(LMA), hur man i workshops 
och träffar kan uppmärksamma 
aktivister och socialt engagerade 
att själva dokumentera och 
skapa arkivhandlingar liksom 
placera dem hos LMA https://
speakoutlondon.wordpress.com/

Broar till historien är ett 
intressant arkivpedagogiskt 
projekt i Östergötland och 
Blekinge, en webbportal 
och verktyg för skolor och 
kulturarvsinstitutioner, Sigrid 
Oldenburg bjöd in - det går 
att haka på och bygga vidare 
med material från fler regioner. 

Spana in länken och inspireras, 
http://broartillhistorien.se/ 
vad skulle du kunna göra i din 
kommun eller förening för att 
öka skolelevers användande av 
arkiven?

Utfrågning av politiker, 
med representanter från 
kulturutskottet, kändes hoppfull, 
dvs. att det finns kunskaper om 
arkiv hos de politiker som där 
driver våra frågor. Sedan att 
man kanske inte kan kalla det 
för arkivpolitik, och att bara 
konstatera att arkivfrågorna 
är en mycket marginell 
kulturpolitisk fråga.

Vi fick lite pepptalk av vår nya 

riksarkivarie, Karin Åström 
Iko, hur viktiga vi alla är som 
arbetar med arkiv. Det kändes 
bra och att vi har mycket att se 
fram emot i branschen och inte 
minst 2018, Riksarkivets 400 års-
jubileum och arkivår! 

Arkivföreningarna hade sina 
årsmöten, och avseende 
Folkrörelsernas arkivförbund 
(FA) liksom Näringslivsarkivens 
förening (NAF), så pågår ett 
fortsatt närmande till varandra 
organisatoriskt.

Läs mer på AVEC:s hemsida, 
se följande länk: http://www.
arkivveckan.se/program-2017/

Katarina Thurell

Arkivarie Eva 
Hult visar och 
berättar om 
Sjöhistoriska 
museets arkiv. 

Sjöhistoriska museet
– en maritim arkivskatt

Sjöhistoriska museet på norra Djurgården.

Deltagarna mötte upp i Sjöhistoriska museets entré. Foto Gunnar Andrén

Forts. fr sid 1
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Medlemspresentation

Färghandlaren Torsten 
Nordström föddes 1892 
i Norrtälje. Hans  stora 
passion i livet var att sam-
la. Han samlade allt från 
porslin och konstföremål 
till teaterbiljetter och 
knappar. Han samlade 
mynt och böcker, koppar-
kärl och sidenschalar. 
Inte nog med att bostaden fylldes 
av föremål - på vinden ordnade 
Torsten en utställning med 
föremål arrangerade i grupper 
och teman. Han älskade att visa 
samlingarna för sina gäster och 

för sin stora vänkrets. Förutom 
samlandet var teater och film 
Torstens passion, och ofta sågs 
skådespelare och artister i hans 
gästfria hem.

Ett annat stort intresse var 
fotografering och smalfilmning. 
Personer och händelser i 
Norrtälje, som under året 
fångats med filmkameran, 
visades i färghandelns fönster 
på skyltsöndagen varje år. Ett 
kärt minne för många äldre 
Norrtäljebor.

Torsten själv var mycket 
blygsam då han berättade om 
sitt samlande. Han sa ofta att 
han samlade sådant som andra 
inte intresserade sig för. Men 
idag inser vi att Torsten med 
tiden skaffat sig mycket stora 
kunskaper om sina föremål, och 
att han samlat med en verklig 
kännarblick.

Då Torsten Nordström avled 
hösten 1951 hade han i sitt 
testamente uttryckt viljan att 
en stiftelse 
skulle bildas 
som skulle 

förvalta all hans kvarlåtenskap: 
”Stiftelsen skall ha till syftemål 
att vårda, bibehålla och 
nyttiggöra mina samlingar, om 
möjligt i museums form.”  
Redan som ung hade Torsten sagt 
att: ”Min dröm är att få ordna ett 
litet museum för att visa vad en 
vanlig samlare kan åstadkomma.”

Det skulle dock dröja flera 
år efter Torsten Nordströms 
död innan det blev möjligt att 
hålla regelbundna visningar i 
färghandlarens övermöblerade 

våning. Numera hålls guidade 
visningar i bostaden två gånger 
i veckan under sommaren och 
dessutom sker visningar för 
bokade grupper i mån av tid 
under övriga delar av året. 

Hans Landberg 
styrelseledamot i  

Axel, Julia och Torsten  
Nordströms stiftelse

Nordströms museum – ”Ett borgarhem i 
Norrtälje från första delen av 1900-talet”
Läs mer på: www.nordstromsmuseum.se

Axel, Julia och Torsten
Nordströms stiftelse

Interiören visar 
Nordströms museum, 
beläget i Norrtälje
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Datum för höstens 
medlemsaktiviteter är under 
planering, vänligen se FSL:s 
hemsida där datum kommer 

att läggas upp löpande. 

 

Kalendarium

Välkommen till Arkivens dag 
Lördagen den 11 november 2017!

Årets tema är: Synd och skam

Om sådant man försökt glömma – och 
ibland också försökt gömma i arkiven.

Om synen på moral och omoral, om 
skampålar och skämskuddar, om de som 
varit moralens väktare och de som brutit 
mot normerna, om fakta och fake news, och 
kanske om ett och annat klippt kvitto.

Om allt detta handlar Arkivens dag 2017. 
I arkiven finns ögonvittnesskildringarna, 
berättelserna från dem som var där. De 
som brutit mot normerna finns ofta rikt 
representerade i arkiven. Gör en tidsresa med oss och lär dig mer om 
vår tid genom dåtidens värderingar. 

FSL är samordnare för Stockholms län. Läs mer om Arkivens dag på www.arkivensdag.nu

 Kort presentation av FSL:s 
feriearbetare sommaren 2017 
Jag heter Idwan Dilahow, är 19 år och pluggar på 
samhällsprogrammet på St: Eriks gymnasium. Jag 
har sommarjobbat hos FSL i två veckor och en 
vecka på Stockholms stadsarkiv i framtagningen. 
Jag fick jobbet genom att jag sökte sommarjobb 
hos Stockholms stad ”Sommarjobb för unga” i 
stadsdelsområdet Rinkeby- Kista som placerade ut 
mig på en arbetsplats. Hos FSL fick jag lära mig vad 
arkiv är och hur man arbetar för att samla in och 
bevara arkivmaterial. Jag arbetade som assistent och 
hjälpte till att kopiera papper, ordna mappar och ta 
fram arkivhandlingar.  

Personligen anser jag mig vara en glad, trevlig, 
ansvarsfull och lugn tjej som gillar spännande 
saker. Jag är bättre på att lyssna än att själv tala. 
Jag tycker att ett sommarjobb är ett bra sätt att 
få arbetslivserfarenhet på och som kan hjälpa en 
att förbereda sig för att komma ut i arbetslivet 
senare. Det är ett bra sätt att spendera en del 
av sommarlovet på och även att få tjäna lite egna 
pengar. Det mest positiva med att jobba hos FSL 
är att jag har fått en uppfattning om hur det är att 
arbeta på kontor och vad det finns för lagar och 
regler. Jag tycker att det väldigt intressant att få 
se och lära mig mera om vad olika yrkesområden 
innebär. 

Idwan Dilahow

En härlig höst önskar FSL sina  
medlemmar!


