
Sedan ett halvår har vårt län ett 
föreningsarkiv. Det heter enkelt nog 
Föreningsarkivet i Sörmland och bildades 
formellt i våras vid en arkivstämma på Åsa 
folkhögskola den 27 april. 

Föreningsarkivet i Sörmland 

MÅLSÄTTNING 

Föreningsarkivet i Sörmland ska svara for 
att handlingar och annan dokumentation från föreningslivet 

inventeras, samlas in, förtecknas, vårdas och ställs till 
forskningens förfogande. 

att ideella organisationer och lokala folkrörelsearkiv får rådgivning, 
utbildning och stöd i arkivfrågor. 

att registrera föreningar som finns och har funnits i länet, kartlägga 
var deras arkiv förvaras, vilket bl a kommer att ske genom 
inventeringar i länets olika kommuner. 

att väcka intresse för föreningsarkiven hos olika forskarkategorier 
genom samarbete med länets föreningar, utbildningsväsende, 
folkbildningsorganisationer och forskarsammanslutningar. 

Välkommen Berith Sande! 

Föreningsarkivets huvudsakliga 
uppgifter är att samla in uppgifter 
om vilka arkiv som finns i länet och 
att hjälpa till med information och 
råd till dem som förvaltar eller 
själva skapar arkiv. 

Det är lika bra att slå fast på en 
gång att Föreningsarkivet ska 
inte samla in själva arkiven, 
utan det är uppgifterna om arki-
ven som man vill samla in för att 
sedan kunna hjälpa forskare och 
andra att hitta rätt arkiv. 

Föreningsarkivet är egentligen 
inte nytt. Snarare är det en fri-
stående fortsättning på Folkrörel-
sernas arkiv för Södermanland som 
bildades 1966 men som har varit 
vilande sedan 1973. 

Att verksamheten nu kunde 
återupptas igen, berodde på att 
Riksarkivet gav ett ekonomiskt 
bidrag för att avlöna en arkivarie 
som skulle dra upp riktlinjerna för 
verksamheten. Och i april var det 
då dags att formellt bilda Före-
ningsarkivet i Sörmland. I styrel-
sen ingår representanter för olika 
distriktsorganisationer, kommun-
arkiv och folkrörelsearkiv. Hem-
bygdsförbundet representeras av 
vår ordförande Lars Pettersson. 
Ordförande för Föreningsarkivet 
är Jan-Eric Rosenqvist från läns-
bildningsförbundet. 

Hittills har Föreningsarki-
vet varit inhysta hos Stadsarki-
vet i Eskilstuna. Hur det blir till 
nyår, då verksamheten sätter 
igång på allvar, är än så länge 
inte bestämt. Föreningens ord-
förande Jan-Eric Rosenqvist kan 
nås på Södermanlands Läns Bild-
ningsförbund, tel 0157/117 30. 

Och vem ska då jobba med allt det 
här. Jo, hon heter Berith Sande och 
är en pigg värmländska från trakten 
av Degerfors. 

Det är Berith som har gjort det 
praktiska förarbetet, och det är hon 
som nu ska fortsätta. Från nyår 
räknar hon med att sätta igång på 
allvar. 

Riksarkivet har anslagit pengar 
för en inventering av enskilda ar-
kiv i Trosa kommun. Som enskilda 
arkiv räknas bl a förenings- före-
tags- gårds- och släktarkiv. Erfa-
renheterna från Trosa kommer 
sedan att ligga till grund för vidare 
arbeten. 

Men redan i november ska hon 
hålla en utbildningsdag för de när-
mast berörda: styrelsen i Förenings-

arkivet och andra funktionärer. 
Berith tycker att det är viktigt 

med ett gott samarbete med hem-
bygdsrörelsen. 

- Där vi lyckats bäst är där vi 
haft nära samarbete med hembygds-
föreningen. 

Under hösten arbetar Berith med 
ett projekt i Västmanland. Ett före-
tag har skänkt sitt omfattande arkiv 
till ortens hembygdsförening. Berith 
ordnar arkivet, samtidigt som hon 
lär föreningsmedlemmarna att själva 
sköta det. 

Berith har tidigare arbetat på 
Folkrörelsernas arkiv i Värmland 
och varit aktiv i Folkrörelsernas 
arkivförbund. Hon har även arbe-
tat med att skriva handböcker i ar-
kivfrågor, bl a "Bevara dina bilder". 
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