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Pressmeddelande 

Från:   Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 
Hemsida:   http://foreningsarkivet-svg.se 
Meddelandets datum: 2020-06-25 
Pressansvarig:  Jonas Andersson, email: jonas.andersson@molndal.se, tel: 031 27 25 59, 

mobil: 073-724 33 91 

Upprop för information om COVID-19 till Föreningsarkivets minneskapsel.  

COVID-19 är inte den första och sannolikt inte den sista pandemi som hotar vår 

region. I arkiven får man lära sig om hur vanliga människor och föreningar 

påverkades och hur de hanterade ”Spanska Sjukan” efter första världskriget, eller 

tuberkulos och polio senare under 1900-talet. 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland vet vilka stort värde samtida förstahands- 

berättelser har för forskare, så vi vill nu samla in sådana berättelserna om nutidens 

epidemi så att framtida forskare kunna få en djupare insikt om vår tid. 

Det kommer att skapas en minneskapsel för Sydvästra Götaland (Ale, Mölndal, 

Härryda, Partille, Kungälv och Öckerö) med svaren på en enkät, fria berättelser och 

även konstverk som sammanfattar framförallt föreningars reflektioner, erfarenheter, 

förväntningar och anpassningar med anknytning till coronaviruset. 

När den är klar ska minneskapseln blir inlåst för 20 år, innan den öppnas igen för 

forskning.  

Några frågor som kan användas som utgångspunkter för berättelserna är:  
 

1. Har Coronapandemin påverkat era medlemmar inklusive styrelsemedlemmar - 
deras engagemang i organisationen, deras möjlighet att delta eller medverka? 

2. Hur har det påverkat verksamheten: hur och vilka aktiviteter som ordnas och 
genomförs nu? 

3. Är er uppfattning att den nuvarande Coronapandemin kommer att påverka er 
organisation på sikt? Hur? 

 
Svaren ska skickas till: Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Kvarnbygatan 12, 431 
34 Mölndal, eller till foreningsarkivet@molndal.se 
 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

Kvarnbygatan 12, 431 34 Mölndal.  

foreningsarkivet@molndal.se. Tel: 031 27 25 59 
 

Fakta: 

 Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är en ideell förening vars uppdrag är att samla in, ordna, 

förteckna och bevara handlingar som speglar föreningars/företags verksamhet för kommande 

generationer. 

 Föreningar av alla art i Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv och Öckerö får lämna arkivmaterial 

till Föreningsarkivet. 

 Arkivet finansieras av Västra Götalandsregionen, upptagningskommunerna och medlemsavgifter. 
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