
 

Visst vill din förening gå till historien! 
 

Ett arkiv kan låta som en tråkig, grå och dammig historia. Men inget kan vara 

mer fel. Arkivens källor används på en mängd olika sätt i samhället, i allt från 

böcker, utställningar, filmer, dokumentationer och källor till berättande. 

Arkivet är föreningens minne och en del av vårt gemensamma kulturarv. 
 

För nördar & nyfikna är Folkrörelsearkivet i Västerbottens programserie under 

Berättarfestivalen i Skellefteå, i samband med att arkivet firar 50års jubileum. 

Där lyfter vi berättelser ur arkiven och fördjupar frågor kring arkiven som 

historiens råmaterial. Och så händer det mycket annat under festivalveckan – 

visningar, föreläsningar, guidade turer, berättande. Välkommen till Nordanå 

under Berättarfestivalen 14-19 oktober. berattarfestivalen.se 

 

Finns din förening redan i våra arkiv? Ofta saknas ändå den nutida historien. 

Det som hände igår är redan historia! Kom ihåg att lämna in ert material löpande 

för förvaring, vård, forskning och tillgängliggörande. Vi förvarar material från 

cirka 9 000 arkivbildare på över 6 000 meter med material. Det gör oss till det 

största folkrörelse- och föreningsarkivet i Sverige.  

 

Om oss. Föreningen Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv med arkiv- 

och besökslokaler både i Skellefteå och Umeå. Vi startade 1969 på eget initiativ 

av de Västerbottniska folkrörelserna. Vi förvaltar, förmedlar information och 

kunskap och är en viktig källa till demokratins historia i Sverige och ett viktigt 

komplement till de statliga och kommunala arkiven. I Skellefteå finns även ett 

bokbinderi som binder in protokoll och viktiga handlingar men också lagar 

böcker, dokument och sanerar mögel, insektsangrepp och fuktskador.  

http://www.berattarfestivalen.se/


Kontakta oss och bli gärna medlem 

 

Det går även bra att boka visningar, program och föredrag. Vi kan informera om 

arkivet och hur föreningar kan arbeta med sin historia genom att ordna och 

vårda sina arkiv på ett bra sätt. Villkor, medlemskap och information om att 

lämna in material. Läs mer på folkrorelsearkivet.se/lamna-in/ 

 

Vi finns på Nordanå i Skellefteå och driver även mötesplatsen för lokalhistorisk 

forskning och berättande, Forskarrum Nordanå, tillsammans med Skellefteå 

museum och Företagsarkivet i Västerbotten. Se Forskarrums öppettider 

folkrorelsearkivet.se/forskarrum-nordana 

 

Följ gärna Forskarrum Nordanå och Folkrörelsearkivet i Västerbotten på 

Facebook. 

 

För vidare kontakt i Skellefteå 

 

Anneli Rundström Karlsson, föreståndare och arkivpedagog 

Folkrörelsearkivet i Västerbotten.  

Besöksadress: Nordanå kulturcentrum  

skelleftea@folkrorelsearkivet.se 

folkrorelsearkivet.se 
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