Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv med uppgift att samla
in, bevara/förvalta och förse allmänheten med handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser. Här finns även byarkiv, släkt- och
personarkiv. Arkivets lokaler finns både på Gammlia i Umeå och på
Nordanå i Skellefteå. Sammanlagt förvaras material från cirka 9 000
arkivbildare på över 6 000 hyllmeter, vilket gör arkivet till det största
folkrörelse- och föreningsarkivet i Sverige!

Västerbottens museum
Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Vår
uppgift är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och
kommande generationer. Ambitionen är att vara ett länsmuseum i tiden
med ökad tillgänglighet, delaktighet och i dialog med allmänheten.
Museet ligger på Gammlia i Umeå.

Vill du veta mer om projektet eller dela med dig av någon
idé eller berättelse? Kontakta oss gärna!
Iréne Gustafson, projektledare
irene.gustafsson@folkrorelsearkivet.se
090-71 30 30
						070-603 80 39
Zoe Owman, kommunikatör			
zoe.owman@folkrorelsearkivet.se		
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Ett projekt där Folkrörelsearkivet i Västerbotten
och Västerbottens museum samarbetar
i jakten på fler berättelser i arkiv och samlingar.
Med nya användare och större publik.

Demokratiska arkivet

berättelser i Västerbotten

I projektet lyfter vi berättelser, med koppling till hela Västerbotten,
för att öka kunskapen om och intresset för arkiv och samlingar.
Genom att kombinera dokument från Folkrörelsearkivet med Västerbottens
museums fotografier och föremål undersöks nya vägar för samarbete,
för att nå en större publik.
Vi riktar oss framförallt till unga och utlandsfödda, eftersom vi har sett att
dessa grupper är underrepresenterade som arkivanvändare och -besökare.
Vi riktar oss även till alla andra som intresserar sig för kultur och historia.
Projektets resa, och de fynd som görs, kommer att presenteras i en nystartad
podd och genom olika evenemang och aktiviteter. På sikt kommer fynden
också till användning i nya basutställningar på Västerbottens museum.
Foto: Petter Engman, Västerbottens museum

Vad innebär ett demokratiskt arkiv?
Att det ...
•

är tillgängligt för så många som möjligt,

•

finns berättelser som intresserar många och bidrar till
samhörighet och framtidstro,

•

hjälper till att bredda historieskrivningen,

•

skapar gemensamma referensramar,

•

informerar om organisationer och personer som arbetat för
demokrati genom historien,

•

erbjuder möjligheter till källkritik och kunskapsuppbyggnade fakta.

I projektet arbetar arkivarier, pedagoger, historiker, etnologer, antikvarier
och kommunikatörer vid Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i
Västerbotten.
Projektägare är Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Projektet, som pågår 2020–2022, finansieras i huvudsak av
Svenska Postkodstiftelsen.
”Arkiv är en del av samhällets kollektiva minne, en förvaltare och förmedlare av information och kunskap och
därigenom en viktig byggsten i en demokrati. Vi är därför
glada att kunna stötta Folkrörelsearkivet i Västerbotten.”
Marie Dahllöf, generalsekreterare Postkodstiftelsen

