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Det ökade medlemsantalet och engagemanget för 
arkivverksamheten är stimulerande och inspirerande 
för såväl styrelsen som personalen. Men det gäller 
för oss att också ta vara på framgångarna och gå 
vidare i arbetet, inte minst i fråga om aktiviteter kring 
arkivens betydelse i nuet och framtiden.
     Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma 
arrangerades i år på Rönneberga kursgård på Lidingö. 
I samband med stämman avhölls ett mycket intressant 
seminarium som bl a behandlade skolan och dess 
betydelse för förståelsen och kännedomen om 
arkivverksamheten.
     En målsättning som presenterades av kollegerna 
i Skåne är en viktig och avgörande del för arkiven 
att ta vara på – nämligen att alla barn som slutar i 
grundskolan ska veta vad ett arkiv är för något och 
vad man kan göra på arkivinstitutioner. Barn har i 
regel inga förutfattade meningar om vad ett arkiv är, 
och detta är ett faktum som vi ska ta fasta på.

     Här finns ett behov av såväl personal som 
ekonomiska realiteter skolverksamheten, och det är 
positivt att notera Sv Kommunförbundets engagemang 
i att utforma olika arkivprojekt i ämnet.

Under hösten har styrelsen beslutat träffas tillsammans 
med personalen för att påbörja en diskussion om 
en utveckling av verksamheten, inte minst i fråga 
om utåtriktad verksamhet och samverkansfrågor. 
Tidigare planer på lokala träffar kommunvis med 
våra medlemsorganisaitoner kommer att påbörjas 
under hösten.

Tänk på det arabiska ordspråket inför stundande 
semestertider: En bok är som en trädgård som man 
kan ha i fickan.

Alf Wedin 
Ordförande

Ordförandeord

I år höll Föreningsarkivet Västernorrland sitt årsmöte 
på Landsarkivet i Härnösand. Sedan ombuden druckit 
kaffe och umgåtts hälsade landsarkivarie Carl-Edvard 
Edvardsson samtliga välkomna till landsarkivet och 
berättade om dess verksamhet. Därefter fick vi en 
visning av de underjordiska magasinsvåningarna.
     När vi återsamlats så valdes Jan Digné till 
mötesordförande. Jan var tidigare kulturnämndens 
ordförande i Härnösand, en känd kulturpersonlighet 
och lärare i litteraturvetenskap på Mitthögskolan. Han 
inledde med ett kåseri över Ludvig Nordström och 
läste två av hans noveller – den ena med ett symboliskt 
innehåll som kunde överföras på situationen för 
arkivinstitutionerna runt om i landet.
     Årsmötet avlöpte lugnt och utan några stora 
frågor, inga motioner eller förslag från styrelsen 
fanns att ta ställning till. Innan årsmötet förklarades 
avslutat utdelades blommor till personalen och 
mötespresidium.

Två månader efter Föreningsarkivet Västernorrlands 
årsmöte avled Jan Digné. Vi vårdar hans minne.

Årsmötet
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Under det senaste året har kulturarvsbranschen 
(arkiv, bibliotek och museer) i länet fått nya 
möjligheter till finansiering, främst tack vare Mål 
1 i Södra skogslänen och andra EU-finansieringar. 
Inom ramen för Mål 1 så växer en rad projektidéer 
fram – till de stora hör de sk Ramprogrammen, där 
Landstinget Västernorrland har iklätt sig ett regionalt 
ansvar och äger några sådana ramprogram även för 
kultursektorn. ISKA (Industrisamhällets kulturarv) 
och ABM 2000 (samverkan mellan arkiv, bibliotek 
och museer) är de ramprogram som närmast berör 
vår verksamhet.
     ISKA leds av Jan Sahlén (som är styrelseledamot 
i Föreningsarkivet Västernorrland) och administreras 
från Regional utveckling på landstinget. Detta 
ramprogram förfogar över cirka 90 miljoner 

EU-projekt

kronor, varav drygt 30 miljoner kommer från EU:s 
strukturfonder.
     Tillsammans med Landsarkivet i Härnösand 
ansöker nu Föreningsarkivet Västernorrland om 
medel för att tillgängliggöra delar av Ådalens 
industrihistoria. Ansökan kommer att behandlas 
under sensommaren/hösten och vi hoppas kunna sätta 
igång arbetet under hösten. Det kommer att resultera 
i ett större databasbygge samt ett interaktivt, digitalt 
distribuerat läromedel.
     I Sundsvall har projektet Sundsvallsminnen redan 
tilldelats medel ur ramprogrammet. Sundsvallsminnen 
är ett projekt som drivs av Sundsvalls kommunarkiv, 
men där föreningsarkivet är en av samarbetsparterna. 
Syftet är att bygga upp en Internetportal för den 
samlade industrihistorien i Sundsvallsområdet, men 

Asle Bjerkan berättar om historien bakom den stavkyrka som finns på Mannaminne sedan 
drygt ett år tillbaka. Här blandas traditionell teknik och traditionella motiv med nytolkningar och 
moderna former. I taket skymtar man kyrkans votivskepp.
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det inrymmer även mycket systemutvecklingsarbete 
som andra likartade projekt kommer att kunna dra 
nytta av.

Ramprogrammet ABM 2000 är fortfarande under 
arbete och landstinget har köpt detta som en tjänst 
av Föreningsarkivet Västernorrland. En ansökan 
som låg inne hos Länsstyrelsen vid årsskiftet 
har inte behandlats, så nu är en revidering igång 
av hela ramprogramskrivningen och ansökan/
medfinansiering. Detta är ett arbete som ska 
vara klart före hösten för att kunna behandlas 
av Strukturfondsdelegationen under något av 
höstsammanträdena. ABM 2000 är ungefär hälften 
så stort som ISKA.

Inom Mål 1 är det också möjligt att söka EU-stöd 
för kompetenshöjande åtgärder för personalen, sk 

Växtkraftprojekt, och där är vi på föreningsarkivet 
inne i den första delen – en behovsanalys som 
sedan ligger till grund för olika utbildningsinsatser. 
Behovsanalysen ska vara klar i slutet av augusti och 
sedan kommer olika utbildningar att fortgå under 
hösten/vintern.
     Efter avslutat projekt ska personalen vara 
bättre rustade att möta de krav som våra 
medlemsorganisationer och andra samhällsfunktioner 
kan ställa på oss. Föreningsarkivet Västernorrland 
genomför dessutom en organisationsöversyn där 
krav på nya verksamheter växer fram, som i sin tur 
förutsätter kompetensutveckling.
     Som ett inslag i analysdelen genomfördes ett 
studiebesök på Mannaminne – den lyckade publika 
verksamhet som bedrivs vid Mannaminne har vi en 
del att lära av.

Hon är bra! Hon finns här på arbetet varje dag, utom 
när hon har semester eller influensa. Hon lyssnar 
tålmodigt på allt mitt pladder.
     Eftersom hon arbetar halvtid så går hon hem 
klockan 12 varje dag, och det tycker jag är synd för 
alla våra besökare som kommer på eftermiddagarna 
får ju aldrig träffa henne.

     Hon är gladlynt, hon har humor och är en tillgång 
för alla. Jag har haft förmånen att ha henne som 
arbetskompis sedan 1992 – tänk vad tiden går!
     Min arbetskamrat heter Carina Törnqvist och finns 
i Arkivhuset i Härnösand.

Astrid Jonsson

Min arbetskompis
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Adresser:                  Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall               Box 184, 871 24 Härnösand
Besöksadresser:       Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet                    Arkivhuset, Nybrogatan 17
Tel:                            060-19 14 79 el 060-19 18 75                               0611-34 82 53
Fax:                           060-19 21 36 el 060-17 04 01                               0611-188 55
e-post:                       foreningsarkivet@sundsvall.se                          foreningsarkivet@harnosand.se

På ett styrelsesammanträde under vintern kom 
ett förslag upp om att på något lämpligt sätt 
premiera de föreningar som lämnar in sina arkiv till 
Föreningsarkivet Västernorrland och går med som 
medlemmar. 
     Styrelsen samlades kring idén om ett certifikat som 
ska kunna pryda väggarna på föreningsexpeditioner 

Certifikat

Två nya arkivarier
Mia Gunnholt är sedan årsskiftet vår nya arkivarie vid 
Medelpadsdepån, med huvudsaklig tjänstgöring på 
Medelpadsarkiv. Hon är arbetsledare för personalen 
i Sundsvall och ställföreträdande arkivchef.
     Mia kommer från Jämtland där hon under flera 
år har arbetat på Föreningsarkivet i Jämtland, främst 
med inventeringar och annat fältarbete. Innan hon 
började sina akademiska studier i Uppsala så arbetade 
hon bl a på Telia.
     I Uppsala läste hon på Kulturvetarlinjen och har 
historia som huvudämne.

runt om i länet, där det framgår att organisationen i 
fråga har tagit ett aktivt ansvar för att vårda sitt eget 
kulturarv. Certifikatet kommer att distribueras till de 
cirka 200 medlemsorganisationerna tillsammans med 
detta nummer av Arkivbladet.

Anneli Konradsson började som arkivarie i Arkivhuset 
i Härnösand redan i fjol höst och förutom att hon 
förtecknar arkiv och är arbetsledare i Härnösand har 
hon arbetat med några externa uppdrag.
    Anneli har sin akademiska examen från Örebro 
universitetet, där hon har historia som huvudämne
     I likhet med Mia har hon kompletterat sin examen 
med arkivvetenskap vid Mitthögskolan i Härnösand. 
Anneli blev färdig med sin utbildning i fjol vår och 
hade arbetat en kort tid på Länsstyrelsen innan hon 
anställdes av Föreningsarkivet Västernorrland.


