Om Folkrörelsearkivet
Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara
föreningslivets handlingar. Verksamheten finansieras till största delen av
Landstinget, kommunerna i länet och av statliga bidrag.
Våra huvuduppgifter är att erbjuda en ordnad och säker förvaring, samt
att inventera, registrera och samla in arkivmaterial från både aktiva och
nedlagda föreningar. Handlingarna är i regel tillgängliga för forskning i
vår forskarsal.

Folkrörelsearkivet för Uppsala län

Arkivet förvarar inte bara pappershandlingar utan även
fotografier, fanor, affischer, föremål och ljudinspelningar.
Föreningarnas historia är en del av samhällets historia och vi
arbetar aktivt för att tillgängliggöra vårt material. Utställningar,
öppna visningar och medverkan vid olika evenemang är
exempel på detta. Arkivet erbjuder också kurser och vi tar
gärna emot studiebesök.

Öppettider
måndag 13-16
tisdag 10-18
onsdag 10-16
torsdag 10-16
fredag 9-12
Besöksadress
S:t Olofsgatan 15

Postadress
c/o Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 24 70
E-post: info@fauppsala.se
Hemsida: www.fauppsala.se
Fax: 018-727 84 25

Bevarar föreningslivets
historia i Uppsala län

Varför sparar man gamla papper?

Folkrörelsearkivet erbjuder:

Din förenings arkivhandlingar är nyckeln till din historia. Därför är det
viktigt att föreningens gamla handlingar bevaras för eftervärlden.
Föreningars historia är också en viktig länk i samhällets historia. Låt inte
din historia hamna i papperskorgen!

• Förvaring och vård av föreningens handlingar i brand-, fukt- och
stöldskyddade lokaler.

Som medlem i en förening har man nytta av att veta att alla gamla
papper finns samlade på ett ställe, att de är säkert skyddade mot brand
och fukt och att de inte sprids och försvinner.
Föreningens gamla papper är unika och oersättliga. Ofta förstörs de vid
brand eller dålig förvaring, till exempel i någon fuktig källare. Största
risken är dock att handlingarna sprids bland gamla och nuvarande
styrelsemedlemmar, gamla och nya klubblokaler och så vidare. På så sätt
försvinner de lätt för alltid. Därför gäller det att i tid samla in materialet
och förvara det säkert.
Genom att handlingarna deponeras hos Folkrörelsearkivet kommer din
förenings historia att bevaras för framtiden. Ändå äger föreningen själv
handlingarna och kan förfoga fritt över dem. Vi bara förvarar och vårdar
dem åt er.

Vad ska bevaras?
Material som ska bevaras är kort sagt allt som belyser föreningens egen
verksamhet. De vanligaste handlingstyperna är:
Protokoll
Årsberättelser
Medlemsmatriklar
Korrespondens
Räkenskaper
Dessutom förekommer ofta egna affischer, trycksaker, fotografier och
fanor.

• Sortering och registrering av handlingar, som på så sätt blir sökbara
och tillgängliga för både föreningen och för andra intresserade. Om
föreningen så vill, lämnas handlingarna inte ut till forskning.
• Hjälp att hitta eftersökt material, information om det material vi
förvarar.
• Kurser i arkivvård och i konsten att skriva föreningshistorik.
• Kostnadsfria studiebesök. Skolklasser erbjuds bland annat möjlighet
att använda sig av autentiskt arkivmaterial.

Våra samlingar omfattar:
Bildningsorganisationer
Fackliga organisationer
Freds- och försvarsorganisationer
Fritids- och miljöorganisationer
Handikapporganisationer
Humanitära organisationer
Idrottsorganisationer
Kooperativa organisationer
Kulturella organisationer
Kvinnoorganisationer
Miljöorganisationer
Nykterhetsorganisationer
Person- och släktarkiv
Politiska organisationer
Religiösa organisationer
Ungdomsorganisationer
Folkrörelsearkivet hittar du på S:t Olofsgatan 15 i Uppsala.

