
MEDLEMSTIDNING FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN
Nr 4. 2017

Vid det senaste studiebesöket den 3 
oktober för medlemmarna i FSL styr-
des kosan till Tekniska museet ute på 
norra Djurgården. Tog emot gjorde arki-
varie Lotta Oudhuis och hennes kolle-
gor  Margareta Sundberg och Christian 
 Stadius.  Tillsammans gav de oss med 
glädje och entusiasm en visning av såväl 
arkivet med sina pappershandlingar som 
föremålsmagasinet och den enorma 
bild databasen. 

Tekniska museet grundades 1923-1924 på initia-
tiv av Svenska Teknologföreningen, Ingenjörs-
vetenskapsakademien (IVA), Sveriges Industri  -
förbund och Svenska Uppfinnare föreningen. I dag 
är man Sveriges största tekniska museum med ett 
nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och 
industrihistoriska kulturarvet. Som stiftelse i grun-
den har man numera ändå ett omfattande statligt 
ekonomiskt stöd, ungefär som Nordiska museet. 
Museets funkisbyggnad från 1936 inrymmer även 
samlingarna från det tidigare Telemuseum. 

Inriktningen är att spegla och dokumentera teknik 
i samtiden, med historien som utgångspunkt och 
framtiden runt hörnet. I samlingarna finns runt  
54 000 föremål, 1 100 hyllmeter arkivhandlingar, 
200 000 ritningar, 400 filmer, 800 ljudband, 700 

Fortsättning sidan 6

Lotta Oudhuis, arkivarie på Tekniska museet visar upp 
 arkivhandlingar för besökarna

Tekniken & arkiven
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Stipendiet delades första gången 
ut våren 2017 till två sökande, 
som senare har presenterat sin 
verksamhet i FSL:s medlems-
blad Ordna & Vårda. Stipendiet 
på 10 000 kr utgår som en hel-
het men kan också delas på två 
mottagare. 

En viktig uppgift för FSL är att 
verka för att föreningsarkiv vår-
das väl men också görs kända 
och använda. Hela kedjan är vik-
tig, och det kommer an på många 
engagerade personer ute i det 
ideella föreningslivet att dra sina 
strån till stacken. Det kan röra 
sig om särskilda insatser för att 
samla och ordna arkiv men också 
om att tillgängliggöra dem i form 
av t.ex. en utställning, en publika-

tion, en nyskapande nätpresen-
tation, en digitalisering. Men det 
kan även vara fråga om nyforsk-
ning på ett område där arkivet 
utgör en viktig kunskapskälla.

Vi vill alltså belöna kreativitet 
och aktivt arbete med arkiven. 
Den uppmärksamhet som stipen-
diet ger kan dessutom i sig själv 
skapa en positiv dynamik. Kultur 
och forskning är i denna mening 
två sidor av samma mynt.

Stipendiet kan sökas av en med-
lemsförening men också av en 
enskild medlem eller annan per-
son som verkar i stipendiets 
anda. Det kan gälla både nyligen 
genomförda och pågående aktivi-
teter. Ansökan bör innehålla en 

konkret beskrivning av projek-
tets syfte, finansiering och prak-
tiska genomförande.

Om ni har frågor är ni väl-
komna att i första hand kon-
takta Leif Gidlöf (leif.gidlof@
telia.com) eller Göran Rydeberg 
(goran.m.rydeberg@gmail.com).

Välkomna med era ansökningar! 

Ansökan ska vara FSL till-
handa senast den 22 januari 
2018.

Ansökan skickas till:

Föreningsarkiven  
i Stockholms län 
c/o Stockholms Stadsarkiv  
Box 22063, 104 22 Stockholm 

Föreningen Skärgårdsmu-
seet firar 50 års jubileum 
2019 och driver 3 museer i 
skärgården: Skärgårdsmu-
seet i Stavsnäs och filialer 
på Nämdö och Runmarö. 

Vi är ett ideellt arbetande 
museum som stöds av Värmdö 
kommun och Stockholms läns 
landsting och har öppet alla 
dagar från midsommar till slutet 
av augusti. Vi har anställd perso-
nal under vardagarna och muse-
ivärdar som arbetar ideellt under 
helgerna. Gruppbesök tas emot 
under hela året. Föreningen ger 
ut 2 nr av medlemstidningen 
Skärgård varje år. Vi har basut-
ställningar om livet i skärgården 
förr och varje år nya specialut-
ställningar.  ”Fiske i skärgården 

och fiskens väg till stan” var årets 
nyhet. Vårt referensbibliotek 
innehåller en stor mängs skär-
gårdsböcker och vi förnyar varje 
år utställningen ”Skärgård i konst 
och litteratur”. 

Nästa års utställning heter 
”Skärgårdens natur, flora, fauna 
och geologi”. 

För mer info, se hemsidan  
www.skargardsmuseet.org.

FSL:s kultur- och forskningsstipendium 2018

Medlemspresentation
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Världens största kooperativa 

arkiv och bibliotek
Inte många vet att KF (Koopera-
tiva Förbundet) på 1970-talet var 
Skandinaviens största arbetsgi-
vare med runt 80 000 anställda i 
butiker, lager, industrier mm. Inte 
heller är det så känt att Social-
styrelsen försökte stoppa KF:s 
matpyramid. Och hur kom det 
sig att KF 1917 lyckades sälja 1,5 
ton amerikanskt fläsk på bara 
en eftermiddag? Däremot minns 
kanske någon Sveriges mest 
påkostade varumärkeslansering 
då möbiusbandet (den liggande 
åttan) lanserades 1967. Tusen 
och åter tusen liknande berättel-

ser finns samlade i KFs arkiv till 
för KF, Coop och anställda men 
också för journalister, författare, 
forskare och allmänhet.

Fyller 90 år i år 
När KF 1927 startade arkiv var 
konsumentkooperationen en 
kraft att räkna med och man fick 
initialt hjälp från arbetarörelsens 
arkiv att komma igång. I år har  
verksamheten med arkiv, biblio-
tek och museum funnits i 90 år.

Allt handlar om KF och om koo-
peration som fenomen i Sverige 
och internationellt. Om hur koo-
perationen i mitten av 1800-talet 
kom till Sverige fram till idag. Om 

Konsum, om KF som industriak-
tör och förbund, detaljhandelshis-
toria, 1000-tals föreningar, Coop, 
enskilda personer, orter, gatuadres-
ser, reklam, arkitektur och mycket 
mer. 

Mitt i Stockholm i centralt läge 
vid Slussen finns flera tusen hyll-
metrar med böcker, filmer, ljud, 
fotografier, glasplåtar, arkiva-
lier, småtryck, rapporter, pro-
tokoll, tidningsklipp, affischer, 
teckningar, konst, förpackningar, 
matrecept, kläder, möbler, före-
mål och mycket mer samlade.

Det är öppet för alla intresse-
rade under kontorstid vardagar 
året runt och alla besök måste 
förbokas. För att inte helt över -
svämmas av jobb och förfråg-
ningar från allmänheten tillämpar 
arkivet sedan några år en pris-
lista, för tjänster och material.

Från inkunabler till 
 digital fulltext och 
ett uppslagsverk på 
internet

Arkivets äldsta föremål från 
1490 är inkunabeln ”De civitate 
dei” (Om gudsstaten) skriven 
av Augustinus Aurelius. Den är 
en av flera tusen utopier i sam-
lingarna som bara finns i bok 

eller tryckt form, inte digitalt. 
Men det finns idag i arkivet över 
100 000 digitala dokument/
filer med fotografier, bilder, ljud, 
filmer, dokument, böcker osv. 
Och en av fördelarna med digi-
talt material är att det går både 
fort och lätt att dela med sig av 
per mail, i databasen CoopCat 
och på KFs webbsidor (KF.se). 
I bibliotekskatalogen Coop Cat 
finns en stor mängd dataposter 
med bilder och fulltextdokument 
som ex. hela böcker. Tyvärr 
finns ännu inte systemet ”Visual 
arkiv” på hemsidan trots att det 

innehåller över 2 500 poster 
med fulltext-länkningar.

Under rubriken ”Blogg & biblio-
tek” på KFs hemsida finns för-
utom kontaktuppgifter, informa-
tion om arkivet, CoopCat också 
ett digitalt uppslagsverk med 
över 1 500 nedslag i vår historia. 
Håll utkik efter fliken ”Konsums 
historiska receptarkiv” som lan-
seras på hemsidan i början av 
nästa år.

Michael Hagström  
Arkiv- och bibliotekschef

Kattis Ahlström i arkivet tillsammans med 
författarna till boken om Svenska hem. 
Foto: Michael Hagström

Besökare 1948. Foto: Malms

FAKTA
Kooperativa Förbundet (KF) 

Arkiv och bibliotek 
Besöksadress: 

Stadsgården 10, plan 2 
(Slussen)
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När användarna blir arkivarier
- om crow dsourcing som ett sätt att förenkla åtkomsten till arkivinformation
Hur kan arkivinformation göras mer tillgänglig för 
användarna? Stora mängder arkivmaterial förblir obruk-
bara utan någon form av sökingång eller registrering. 
Ofta blir materialet inte mera tillgängligt bara för att 
det skannas in. Bara den mest hängivne forskaren, med 
ett stort mått av tid och tålamod, sätter sig till exempel 
och går igenom en svårläst dombok online, sida för sida. 
Hur många olösta släktforskningsmysterier hade inte 
varit lösta vid det här laget om (bättre) register funnits 
tillgängliga? Hur många timmars bläddrande i husför-
hörslängder och annat hade inte kunnat ha besparas?

Arkiven är till för att använ-
das. En förutsättning för det, i 
en tid då människor är vana vid 
ett snabbt tempo och sällan är 
beredda att avsätta mer tid än 
nödvändigt för arkivforskning, är 
att arkiven blir mer lättillgängliga. 
Finns det då ett bättre sätt att 
visa medborgarna att arkiven är 
en del av deras eget kulturarv än 
att aktivt låta dem bli delaktiga i 
tillgängliggörandet av dem? Det 
är här som crowdsourcing kom-
mer in i bilden, en metod som 
har tillämpats med stor framgång 
i olika länder. Crowdsourcing 
innebär att man bjuder in allmän-
heten att på olika sätt förenkla 
tillgången till arkivinformation, 
till exempel genom metadata-
sättning och registrering eller 
transkribering. Arkivens använ-
dare har kommit att bli ”Citizen 
Archivists”.

Förr ägde frivilliga registrerings-
insatser ofta rum i mer organi-
serade former på arkivinstitu-
tionerna. Nu äger mötet rum 

på internet, till exempel genom 
sociala medier, som Flickr eller 
Facebook. Folk sitter hemma 
istället och transkriberar eller 
taggar publicerade arkivhand-
lingar med viktig information. 

Att låta användarna registrera 
arkivhandlingar genom crowd-
sourcing blir också ett sätt att 
ta tillvara på den unika kunskap 
som användarna faktiskt har om 
arkiven. Arkiven blir mer och 
mer beroende av samspelet med 
sina brukare. Överlag är det 
imponerande hur mycket tid som 
arkivens användare är beredda 

att lägga ner på sådana insatser, 
och hur många människor som 
är villiga att delta. I projektet att 
indexera de 132 miljoner nam-
nen i 1940 års amerikanska folk-
räkning deltog 150 000 personer. 
Arbetet tog bara fyra månader 
att slutföra. 

Crowdsourcing används inte 
bara av arkivinstitutioner, utan 
kan också spela en viktig roll för 
andra aktörer, inte minst för för-
eningar. Ett exempel på det är 
webbplatsen ”Kollektivt kultur-
arv”, där elva föreningar i Stock-
holms län har publicerat foton 
och där användarna uppmanas 
att förse bilderna med fler upp-
gifter: http://cawext.ablm.se/ 
Det är något som vi kommer att 
se mer av framöver.

För att bekanta mig närmare 
med crowdsourcing gjorde jag en 
studieresa till Danmark i som-
ras, där jag besökte stadsarkiven 
i Köpenhamn och Århus. Resan 
bekostades genom ett stipen-

Att ge namn åt de döda: ett av många 
uppmärksammade crowdsourcingprojekt 
är identifieringen av de foton av soldater 
under amerikanska inbördeskriget (1861-
1865), vilka kan ses på Library of Con-
gress’ webbsida ”Civil War Faces” på Flickr.
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När användarna blir arkivarier
- om crow dsourcing som ett sätt att förenkla åtkomsten till arkivinformation

dium från Svensk-danska kultur-
fonden. Danmark tillhör de län-
der som ligger i framkant inom 
crowdsourcing. 

I Danmark uppmanar stads-
arkivet i Århus aktivt sina bruk-
are att delta i olika till gäng-
liggörandeprojekt. Detta 
arbetssätt framstår som 
sär skilt lovvärt eftersom 
det rör sig om en mindre 
arkivinstitution, och kan-
ske är det just av den anled-
ningen som arkivet valt att 
arbeta så. De flesta arkiv 
befinner sig i en liknande 
situation. De ordinarie 
resurserna räcker inte till 
för sådant som inte hör till 
det mest prioriterade. Här 
blir användarna en stor till-
gång, och kontakten med 
dem är därför väl värd att 
vårda.

Stadsarkivet i Århus har 
visat att användarna kan sät-
tas in brett i dessa projekt, inte 
enbart i registreringen, utan 
även i till exempel skanningsar-
betet. Av stadsarkivets projekt 
framgår också att crowdsour-
cing kan användas för olika sor-
ters arkivmaterial, inte bara för 
sådant som i första hand associe-
ras med arkivens flitigaste använ-
dare, släktforskarna, det vill 
säga folkbokföringsmaterial. Ett 
projekt som nyligen slut fördes 
framgångsrikt var digi taliseringen 
av ”Sejrs sedler”, en kartoteks-
samling på 120 000 kort, med 
ämnesord från tidningen Århus 
Stiftstidende (1794-1950), en 
lokalhistorisk skatt, som nu 
gjorts sökbar på nätet. Projektet 

varade i ett år och sysselsatte ett 
hundra frivilliga. 

Även på stadsarkivet i Köpen-
hamn har man arbetat i flera 
år med crowdsourcing. I ett av 
dessa projekt har Köpenhamns-
polisens 1,4 miljoner s.k. regis-

terblad skannats in och indexe-
rats. Registerbladen innehåller 
uppgifter om stadens invånare 
under tiden från 1890 till 1923. 
Projektet har varit igång sedan 
2009, men beräknas vara klart 
om ett år, och även om det har 
tagit sin tid har en fördel varit att 
det har kunnat bedrivas helt på 
frivillig basis. 

Det kan jämföras med Stock-
holms motsvarighet, det s.k. 
Rotemansarkivet (1878-1926), 

där registreringen har skötts 
av anställda, först i Stockholms 
stadsarkivs egen regi 2008, kort 
innan Köpenhamns stadsarkiv 
på började sitt volontär projekt, 
lade man i Stockholm ut regist-
reringen på ett externt företag, 
Recall. Arbetet med Stockholms 

Rotemansarkiv avslutades 
nyligen och hade då tagit 40 
år i anspråk. Registrerings-
projektet, som tidvis sys-
selsatte ca hundra perso-
ner, har totalt kostat flera 
hundra miljoner kronor att 
genomföra. I Köpenhamns 
fall talar vi om en motsva-
rande summa på ca tre mil-
joner kr (för projektledning 
och diverse IT-tjänster), 
f.ö. samma summa pengar 
som arbetet på Recall kos-
tade per år. Siffrorna talar 
sitt tydliga språk och det 
torde stå klart vilken arbets-
metod som i framtiden 

är att föredra, när det hand-
lar om att digitalt tillgängliggöra 
arkivinformation.

Fördelarna med crowdsourcing 
är många, men det finns också 
svårigheter. Bl.a. har kvalitén i 
det som registreras ifrågasatts, 
men det får ibland ställas mot 
eventualiteten att inte få materi-
alet registrerat alls. Trots svå-
righeterna tycks crowdsourcing 
vara en metod som har kommit 
för att stanna. Den har öppnat 
hittills oanade möjligheter, med 
alla inblandade parter som vin-
nare. Regelbundna utvärderingar 
får ge svar på frågan hur meto-
den kan utvecklas. 

Martin Ståhl

Danska arkiv ligger i framkant när det 
gäller att engagera användarna i arbetet 
att på olika sätt förenkla åtkomsten till 
arkivinformationen. Dessa metoder går 
under begreppet crowdsourcing. På stads-
arkivet i Köpenhamn, som är beläget i 
stadens vackra rådhus, bjuder man aktivt 
in brukarna att delta i olika tillgänglig-
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Arkivens dag 
i Vallentuna
Den 11 november var det många aktivite-
ter i Vallentuna Kulturhus.

En av aktiviteterna var att öppna vår utställning 
”Synd och skam i Vallentuna” som vi tre arkiv i Val-
lentuna hade producerat till Arkivens dag. Det före-
kom mycket musik i Kulturhuset den dagen. Vid vårt 
öppnande blev det både musik och dans och det var 
verkligen synd och skam kring förra sekelskiftet, vil-
ket till varje pris skulle förhindras enligt ett fören-
ingsprotokoll som vi visade. 

Vi tre arkiv, Kommunarkivet, Bildarkivet och Folkrö-
relsearkivet, träffades före sommaren för att tänka 
efter vad vi kan ha i våra arkiv som kunde belysa 
årets tema Synd och skam. Vi fann en hel del som 
vi sen utvecklade till den utställning som vi öppnade 
på Arkivens dag. Riksarkivarie Karin Åström Iko 
öppnade vår utställning med att berätta om Arki-
vens dag och hur den har utvecklats genom åren och 
betonade vikten av att vi har arkiv som kan samla in, 
bevara och visa handlingar som beskriver hur vårt 
samhälle fungerar, i dag och förr i tiden. Vi arkiv i 
Vallentuna fick beröm för att vi är så aktiva på Arki-
vens dag. Inom parentes kan jag säga att det var 1996 
som vi gjorde vår första utställning på Arkivens dag 
här i Vallentuna. På dagens utställning visades bilder 
och andra dokument ur våra arkiv som spände mel-
lan tidigt 1900-tal fram till våra dagar.  Utställningen 
kommer att visas i Kulturhuset / Biblioteket fram till 
den 11 december.

Nils-Bertil Nilsson 

videokassetter, 800 000 foto-
grafier och 40 000 böcker. Arkiv 
och bibliotek är öppna för all-
mänheten med en särskild läse-
sal, och museet arbetar dess-
utom på att så långt som möjligt 
göra samlingarna tillgängliga på 
nätet genom digitalisering  
(www.digitalamuseet.se). 

Sedan länge nu har vi vant oss 

vid att se tekniken - och särskilt 
den digitala förstås - som ett 
nästan osannolikt effektivt verk-
tyg för att både tillgängliggöra 
och arbeta med arkiv. Vid dagens 
besök fick tekniken en andra 
dimension genom att också 
vara själva objektet för det som 
museet vill visa med sina bestånd 
av olika slag.

Som pricken över i kunde vi 
avsluta besöket i museets helt 
nyrustade restaurang, som ”tjuv-
startat” några dagar för vår räk-
ning. Ett stort tack till våra led-
sagare genom teknikens spår i 
arkiv, bilder och föremål!  

Fortsättning från sidan 1

Ovan: Öppnandet av utställningen med Riksarkivarien Karin 
Åström Iko : Foto Jonas Laurell

Nedan: Publikbild från utställningen: Foto Jonas Laurell
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Ordförande har ordet…

FSL året 2017
Under innevarande år har 
FSL tagit del av två viktiga 
politiska propositioner 
som berör den svenska 
arkivverksamheten. Vi har 
presenterats den stora 
kulturarvsutredningen 
som berör arkivens roll på 
nationell nivå. Eftersom 
det där inte helt framgår 
att arkiv har en viktig roll 
som kulturarvsbärare 
har den samlade svenska 
arkivvärlden uppvaktat 
Kulturdepartementet för 
att informera om arkiv. 

På regional nivå har vi, FSL som 
organisation tagit ställning till 
Kultursamverkansmodellen som 
nu är föreslagen att även gälla för 
Stockholms län, som alltsedan 
introduktionen 2013 varit utan-
för denna modell, ’koffertmodel-
len’. Detta har givit FSL anledning 
att dels söka information från 
Stockholms läns landsting för att 
inhämta kunskap och efterhöra 
oss om tidtabell för genomför-
ande av den nya bidragsmodellen 

och tankar om implementation i 
länet. FSL har även inbjudit Kul-
turrådet till träff då vi ville dels 
presentera vår verksamhet, dels 
efterhöra erfarenhet av model-
lens användande ute i Sverige 
och även lyssna på de råd Kultur-
rådet kan ge.  

De aktiviteter som erbjudits 
våra medlemmar har lockat 
många deltagare. Vad gäller stu-
diebesöken har vi hållit oss på 
Djurgården och tagit del av de 
intressanta arkiven som såväl 
Sjöhistoriska museet som Tek-
niska museet har presenterat för 
oss. Vilka spännande samlingar 
som finns i magasinen! 

Vad gäller kursutbudet har vi 
breddat oss och utökat med en 
ny kurs om Digitala bilder och 
nu sent på året tillkommer även 
en uppdaterad kurs i Dokument-
hantering. Kurserna har vi haft 
möjlighet att förlägga till torsdag 
kvällar på Stockholms stadsarkiv. 

I våras hade vi nöjet att se en 
mycket god uppslutning till ett 
seminarium som ville belysa den 
förändring folkrörelser och för-
eningar tycks genomgå. Vi kan se 
att sociala medier är ett effektivt 
sett att fånga intressegrupper där 
den konventionella föreningen 
är ersatt av nätverk som sam-
manhållande kraft. En presumtiv 
arkivbildning kan vara svår att se 
för de engagerade. 

I våras i samband med Årsmötet 
hade FSL den stora glädjen att få 
dela ut det första stipendiet. Två 
värdiga stipendiater fick mottaga 

varsin del av de 10 000 kronorna 
till förkovran. Glada mottagare 
var Elfvinggårdens Hyresgäs-
ters Intresseförening och Axel, 
Julia och Torsten Nordströms 
stiftelse.    

FSL får ständigt förfrågningar i 
olika arkivärenden. En del ären-
den är lättbesvarade och andra 
kan vara svåra att ge ett tillfred-
ställande svar till. Oavsett detta 
så har vi under året fått nästan 
10 nya medlemmar. Vad vi än 
mer ser fram mot är att det kan 
bildas arkivföreningar ute i kom-
munerna. FSL-styrelsen medver-
kar gärna till sådana. Ta kontakt 
så kommer vi och bistår!  

Sammanfattningsvis kan vi min-
nas ett roligt och innehållsrikt 
arkivår för FSL.

Vi alla hänger väl på!  

Monica Frumerie
Ordf. FSL
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DECEMBER
7 Grundkurs i arkivkunskap,  

kl 17-20, Stockholms stadsarkiv 

JANUARI 2018
22  Sista ansökningsdag till FSL:s 

 stipendium

MARS
   Datum för årsmötet anges i  

nr 1.2018

APRIL
18 Drop-in onsdag, kl 12-14,  

Stockholms stadsarkiv

MAJ
9  Drop-in onsdag, kl 12-14,  

Ny hembygdsbok  utgiven 
av Länna hembygds-
förening.
Grovsta by ligger i Länna socken 
mellan Penningby slott och 
Bergshamra. Den är skriven av 
Urban Johansson och Ann-Ma-
rie Alfredsson och författarnas 
intention har varit att teckna 
delar av byns och socknens his-
toria under det dynamiska 1800-
talet och in i vår tid. Här finns en 
omfattande genomgång av byns 
olika gårdar med ett rikt bildma-
terial men också beskrivningar 
av framstående personer och 
släkter i byn liksom redogörel-
ser om skolans utveckling och 
beslutsgången i socken- och 
kommunalstämmor.

Boken kostar 180 kr och kan 

köpas genom författarna eller 
Länna hembygdsförenings 
webshop, www.lhbf.se 

FSL
hälsar nya 

medlemmar 
välkomna! 

Botkyrka Hembygdsgille

Djurskyddet Sverige

Föreningen för Kanot-idrott

Föreningen Skärgårdsmuseet

Föreningen Sverige-Grönland

Lambarö Fastighetsägarförening

Margareta Sundberg  
(enskild medlem)

Svenska Volvo PV-klubben 

Boktips! 

Vi önskar  
alla läsare en  
härlig vinter!


