
Stockholm - ett världsminne blir berättelser

—Samarbetspartners —

Berättarnätet Öst
Berättarnätet Öst (BNÖ) är en ideell förening vars syfte är samla människor som är intresserade av 
muntligt berättande i Stockholm med omnejd. Vi verkar för att utveckla och etablera den muntliga 
berättarkonsten. Föreningen bildades januari 2003. För närvarande är vi cirka 100 betalande 
medlemmar med många olika bakgrunder och inriktningar på vårt berättande, allt från 
professionella berättare till amatörer eller enbart lyssnare.

BNÖ arrangerar ca 30 olika berättararrangemang under ett år. Det är berättarkvällar på 
hemmascenen Kafé Klaver där alla medlemmar är välkomna att berätta, berättarföreställningar om 
Stockholm på Stadsmuseet eller Stadsarkivet, Berättarnas torg i Gamla stan under sommaren, 
tävlingen Berättarslam, Världsberättardagen eller experimentella berättarkvällar där vi undersöker 
berättarkonsten. Dessutom gör många av medlemmarna berättarföreställningar i egen regi. BNÖ 
ordnar också berättarkurser efter medlemmarnas önskemål.

http://berattarnat-ost.se
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Stockholms Stadsarkiv
Stadsarkivets uppdrag är att se till att information som skapats i Stockholms stad är tillgänglig för 
alla, nu och i framtiden. För att detta ska fungera behöver informationen struktureras, bevaras och 
göras tillgänglig.

Informationen i arkiven angår, berör, upprör och bidrar med nya perspektiv. Vi arbetar aktivt för att 
fler ska bli intresserade av materialet genom att visa på tydliga kopplingar mellan dåtid, nutid och 
framtid. Stadsarkivet vill vara en modern mötesplats och underlätta för alla som vill upptäcka, 
utforska och granska det material som finns här.

När en verksamhet i staden inte längre aktivt använder sina egna arkiv flyttas de till Stadsarkivet 
som förvarar och tillgängliggör informationen via läsesalen på Kungsklippan. De mest populära 
arkiven finns också sökbara på webben. Idag finns 8 mil arkiv som berättar om stadens utveckling 
och invånare från 1300-talet till idag. 3 kilometer av de 8 milen handlingar är digitaliserade. Arbetet 
med att digitalisera materialet pågår ständigt.

http://www.stadsarkivet.stockholm.se
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