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Arkivvåren 2020
Året startade bra med en arkivkurs för 
hembygdsföreningarna i Stockholms 
län. Norrtälje museer bidrog med lokal i 
Norrtälje bibliotek och FSL med kursle
dare. Nästan 30 deltagare fick en grund
läggande genomgång av arkivarbetets 
olika delar, från att ta emot arkiv och 
ordna det till hur man bör hantera foto 
och ljudband med mera. Det var många 
frågor från deltagarna och vissa bidrog 
till diskussioner vilket visar att det inte 
alltid är självklart hur arkivering och 
gallring ska göras.
Kursen var en del i Sveriges hembygdsförbunds arkiv-
projekt till vilken de tagit fram ”Arkivering. En hand-
ledning för hembygdsföreningar” som finns att beställa 
från deras webbutik. Arkivprojektet har fått ytter-
ligare anslag från Riksarkivet och kommer fortsätta 
hela 2020. Vi hoppas att alla hembygdsföreningar 
är öppna för den arkivkunskap detta kan ge för vi 

är många som är intresserade av att ta del av deras 
material och vill att det bevaras på ett säkert sätt.

I början av mars höll Länsarkivarieföreningen konfe-
rens och årsmöte i Härnösand. Som ny medlem var 
FSL med för första gången. Det var ett bra tillfälle 
att få kunskap om hur olika föreningsarkiv fungerar i 
andra delar av landet. 

Men resten av våren har varit dominerad av Covid-
19. Kurser och årsmöte har fått flyttas fram till obe-
stämd tidpunkt. Arkivveckan i Uppsala (AVEC) har 
flyttats fram till 2021. Stadsarkivet har kraftigt minskat 
sitt öppethållande och ställt in programverksamheten. 
Kansliet har till stor del arbetat hemifrån. Från att ha 
öppna samtal har kommunikationen fått ske digitalt. 
Till viss del har arbetet kunnat pågå som vanligt vid 
kansliet då många frågor kommer via e-post och tele-
fon, men den personliga kontakten vid kurser, rådgiv-
ning och besök saknas.

Malena Hofverberg 
FSL:s kansli

Studiebesök i 
 Vaxholm 16 juli 2020

Det planerade studiebesöket till 
Vaxholm har flyttats fram till 16 
juli då vi hoppas att det blir möj-
ligt att genomföra det. Vi kommer 
att besöka Vaxholms stadsarkiv 
och Vaxholms fästning. För de 
som vill tar vi båten gemensamt 
från Strömkajen och startar ca. kl. 
11 med själva studiebesöket. Mer 
information kommer på hemsidan 
där man också kan anmäla sig från 
1 juli.
Foto: Vaxholms stad
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Ett stort tack för FSL:s kultur- och 
forskningsstipendium! Det gladde mig 
mycket att erhålla det.

Stipendiemedlen ska användas till ett 
inventeringsarbete i Solna kommun-
arkiv i syfte att undersöka förhål-
landet mellan kommunen och Solna 
Hembygdsförening. Jag har nämligen 
fått i uppdrag att skriva en jubileums-
bok om Hembygdsföreningen, som 
fyller 100 år 2021. 

Jag har ringat in tre syften med mina 
inventeringar i kommunarkivet. Det är 
att närmare undersöka kommunens 
stöd till Hembygdsföreningen men 
också samarbete i konkreta frågor. 
Vidare att undersöka Hembygdsför-
eningens samarbete med andra orga-
nisationer och myndigheter som t.ex. 
skolan och idrottsföreningar. Som 
exempel kan nämnas att Hembygds-
föreningen tillsammans med andra 
föreningar sålde korv och läsk när VM 
i fotboll ägde rum på Råsundastadion 
1958. Till sist hoppas jag kunna finna 
stadsplaner och kartor som kan tjäna 
som illustrationer i jubileumsboken, 
liksom gamla foton från ett svunnet 
Solna.

Förutom att vara en viktig del av min 
forskning om Solna Hembygds förening 
kan mitt inventeringsarbete förhopp-
ningsvis leda till kompletteringar i 
befintliga förteckningar och register.

Ann-Katrin Hatje 
Professor em. i historia

Föreningsarkiven i Stockholms län har utsett

Axel, Julia och  
Torsten Nordströms 

stiftelse
till mottagare av  

kultur- och forskningsstipendium för år 2017 
med följande motivering.

Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse förvaltar ett 

 borgarhem i Norrtälje från tidigare delen av 1900-talet.  

I samarbete med andra lokala intressenter digitaliseras och 

arkiveras särskilt smalfilm och fotografier av stort värde. 

Genom sitt ideellt baserade arbete med arkivmaterial av detta 

och annat slag, som i huvudsak tillkommit inom familjen, 

bidrar stiftelsen verksamt till att belysa hela lokalsamhället.

Stockholm 29 mars 2017

Styrelsen för FSL

Föreningsarkiven i Stockholms län har utsett 

Ann-Katrin Hatje 
till mottagare av kultur- och forskningsstipendiet för 2020  

med följande motivering:

Som ett led i forskningen om Solna hembygdsförening 

 avser Hatje att göra en inventering av föreningsarkiv i 

Solna överlag, för att utröna föreningarnas samverkan 

med  varandra. Arbetet kommer att resultera i en skrift 

om  hembygdsföreningen, som är tänkt att publiceras i 

samband med dess 100-årsjubileum nästa år. 

Styrelsen för FSL

Stockholm den 13 februari 2020

Arkivvåren 2020. En del av programmet i Härnösand var en bussutflykt med 
besök i bland annat Lunde med minnesmärket över de stupade i Ådalen 1931.

Årets stipendiat, 
Ann-Katrin Hatje. 
Foto: I privat ägo.
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Vad är det första jag gör 
när jag tagit emot foto
album och misstänker att 
de är angripna av ohyra/
silverfisk?
När man tar emot något som det 
finns risk för ohyra bör man genast 
sätta föremålet i karantän. På 
museer förekommer att man fry-
ser ner föremål i några dygn. Nu 
kan man inte frysa in fotografiskt 
material utan där får man förlita sig 

på klisterfällor och noga kontroll. 
Det finns att köpa fällor på nätet 
från bland annat Anticimex. Fäl-
lorna kan då placeras i närheten till 
det man satt i karantän och senare 
i rummet där föremålen förvaras 
för att säkerställa att ingen ohyra 
finns kvar. I det här fallet när det 
gäller ett fotoalbum så skulle jag 
nog rekommendera att, om möjligt, 
granska albumen noga utomhus och 
med en mjuk borste försöka borsta 
bort allt som verkar vara ohyra och 

därefter låta dem ligga i karantän 
med klisterfällor runt om. Silverfisk 
kan göra skada på själva albumen 
om de är i papper och på fotona. 
Silverfiskens larver lever på det 
protein (gelatin, albumin) som finns 
i emulsionen (bildytan) på fotogra-
fier samt de limämnen som finns 
i papper. Spåren efter silverfisken 
kan vara fåror/tunnlar ibland hålig-
heter likt tårtpapper.

Solveig Larsson 
Arkivarie på Stockholms stadsarkiv

Har du en  
arkivfråga? 

Skicka in den till  
fsl@fslarkiv.se så  kanske 

ditt svar publiceras i 
nästa nummer av Ordna 

& Vårda.

Familjealbum från tidigt 1900-tal.

Färgfoto som bleknat och ramen angripen 
av skadedjur.

Omslag till Solna Hembygdsförenings medlemsblad då Solna stad 
firade sitt 75-årsjubileum. Hembygdsföreningen har sina lokaler i en 
gammal gård från 1801, Charlottenburgs gård - därav namnet på med-
lemsbladet, Charlottenburgsbladet.
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Corona i arkiven
Flera kulturarvsinstitutioner samlar in dokumentation om människors upp-
levelser av covid-19-pandemin och bevarar den för framtidens forskare.

Stadsmuseet har i samarbete med Stockholms kvinnohistoriska skapat ett 
webbfrågeformulär kring coronakrisen med tydlig Stockholmsprofil. De tar 
också emot dagboksanteckningar om coronasituationen.

Nordiska museet samlar in minnen i form av berättelser, bilder och filmer i 
minnen.se/tema/corona

Stockholms län museum vill gärna ta del av bilder taggade med  
#icoronatider i appen Samtidsbild.

På respektive hemsida kan du läsa mer om hur du kan dela med dig av din 
berättelse om hur du påverkas av Coronaviruset. 

Arkivmaterial
Som medlem kan du 
köpa arkivmaterial till 
förmånliga priser på 
FSL:s kansli. 

På hemsidan under Råd-
givning hittar du produk-
ter och priser. 

Vårt kansli ligger i 
 Stadsarkivets lokaler på 
Kungsklippan 6.

MAJ
27 Studiebesöket i Vaxholm är  

flyttat till 16 juli 

JULI
16 Studiebesök i Vaxholm med start 

omkring kl. 11.00 med besök på 
Vaxholms fästning och Stads
arkivet. Detaljerat program kom
mer upp på hemsidan efterhand 
som tidtabeller och öppettider 
har fastställts.  
Anmälan på FSL:s hemsida från 1 
juli. Begränsat  antal platser. Först 
till kvarn… 

SEPTEMBER
24 Kurs: Analoga bilder, Stadsarkivet 

Kungsklippan, sal Asplund.  
Kl. 17.0020.00.

FSL:s årsmöte
Med anledning av Covid-19 
och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer är nytt 
datum ännu inte satt för 

årsmötet. Styrelsen kommer 
att besluta det i september.

FSL:s styrelse

 FSL söker kursledare i arkivkunskap 
för kurser i höst och framåt. Du som är 

intresserad är välkommen att  
kontakta FSL:s kansli.


