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Varmt Välkomna till arkivkurs för hembygdsrörelsen i Värmland. Kursen anordnas den 13 februari 2020 av 
Föreningsarkivet i Värmland i samverkan med Värmlands Hembygdsförbund.

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) har tagit initiativ till att hembygdsföreningarna i hela landet ska få möjlighet att 
gå kurs i arkivhantering. Föreningsarkiven i respektive län har fått i uppdrag att genomföra kurserna. En ny 
handledning med titeln Arkivering, rekvirerar Ni från Sveriges Hembygdsförbund – den bör tas med vid 
kurstillfället. Beställ här: https://butik.hembygd.se/products/arkivering-en-handledning-for-hembygdsforeningar

Hembygdsrörelsen har av tradition samlat på sig mängder med föremål. I de flesta fall har man dessutom tagit 
emot arkiv av olika slag. Oftast rör det sig om arkivhandlingar, men också bilder, filmer, ljudband etc. Det krävs 
förstås kunskaper för att registrera och förvara samlingarna. Allt ska kunna ”hålla” över tid och vara sökbart för 
kommande generationer. Arkivhandlingarna är omistliga då man jobbar med bygdens historia, exempelvis vid 
publicering och i utställningsverksamhet. 

Kom ihåg att varje hembygdsförening också har ett eget arkiv. Det är viktigt att bevara detta för att förstå hur 
föreningen arbetat under årens lopp. Vad har man ex gjort för att dokumentera och bygga kunskap och hur har 
man jobbat med bygdens utveckling?

Kursen kommer att ge grunderna i arkivering och vara speciellt anpassad till hembygdsföreningarnas vardag. 
Att ha rutiner vid mottagandet av arkiv, att hålla isär olika arkivbildare/verksamheter, att förvara med enkla 
medel, att sortera och göra sökbart, att bli varse risker och möjligheter med den digitala informationen och 
kanske går det t.o.m. att gallra vissa handlingar, trycksaker osv. 

Direkt efter kursen visas Arkivcentrum och Föreningsarkivet bjuder på förfriskningar. 
Forskarsalen är öppen till 19.00 så om någon vill passa på att forska går det bra. 

Kom i så fall ihåg att göra en beställning av material i god tid innan kursen på tel 054-701 11 80. 
Det sker nämligen ingen framtagning på torsdagskvällarna.

Arrangör: Föreningsarkivet i Värmland.
Plats: Arkivcentrum Värmland, Hööksgatan 2, 652 29 Karlstad.

Tid: Torsdagen den 13 februari 2020 kl 13.00–17.00.

Antal deltagare: Max 35 deltagare och högst två från varje hembygdsförening. 
Kostnad: 300 kr/deltagare. I beloppet ingår stadig fika under eftermiddag samt förfriskningar, frukt och snacks i samband 
med visningen direkt efter kursens slut. 
Anmälan: Senast den 24 januari 2020 till Föreningsarkivet i Värmland tel 054-701 11 77 eller e-post info@foreningsarkiv.se 
Inbjudan kommer även att distribueras till varje hembygdsförening via mail eller brev.

Välkomna!

Inbjudan till kursen 

Konsten att arkivera
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