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Föreningsarkivet Västernorrlands årsmöte 2003
Föreningsarkivet Västernorrland höll sitt årsmöte den 10 april i Betlehemskyrkan i
Sundsvall. Mötesordförande var Fred Nilsson, rektor på Folkhögskolan i Härnösand
och f d pastor i Betlehemskyrkan. Innan årsmötet spelade organisten Sven-Erik Sjödin
tre stycken på den erkänt fina orgel som finns i kyrkan, bla Bachs Air, och sedan
gjorde arkivchefen Owe Norberg en kort betraktelse över den tidiga väckelsehistorien
i regionen.
Ny styrelse
Efter sju år som ordförande hade Alf Wedin meddelat
att han tänkte avgå och valberedningen föreslog då
att den tidigare vice ordföranden, Bo-Anders Öberg,
skulle överta ordförandeposten. Årsmötet ställde
enhälligt upp på valberedningens förslag.
En annan person som funnits med i
Föreningsarkivet Västernorrland under många år,
både som tjänsteman, i valberedning och styrelse
är Jan Sahlén. Även han hade meddelat att han
ämnade avgå, och i hans ställe valdes enhälligt
Marie Holm.
Ulla Norgren, som ersatte Olof Nord vid ett
fyllnads på fjolårets årsmöte, valdes som ordinarie

ledamot för två år. Lennart Johansson flyttades upp
från ersättare till ordinarie ledamot och i hans ställe
valdes Mona Carlsson. Lars Pettersson omvaldes
som ersättare.
Kerstin Hansson och Martin Olsson har båda ett
år kvar på sitt mandat. Tom Sahlén representerar
Kommunförbundet Västernorrland i arkivets styrelse
med Tord Oscarsson som ersättare.
Från årets årsmöte i Betlehemskyrkans samlingslokal. I förgrunden ses vår nye ordförande BoAnders Öberg och den förrförre ordföranden Hans
Johansson.
Foto: Owe Norberg
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Den stora arkivflytten i
Under vintern och våren har vi flyttat från Arkivhuset
på Nybrogatan 17 till Landsarkivets nya arkivdepå
på KA 5-området – en depå som rymmer närmare
50 000 hyllmeter handlingar med kompakthyllor
i två plan. Det har varit ett drygt arbete att flytta
ca 1 200 hyllmeter handlingar, gallra ett hundratal

Härnösands kommuns rehabenhet på Sälsten stod
för transporten mellan Arkivhuset och kv Släggan (KA
5-området). Vi packade hyllvagnarna i Arkivhuset
på eftermiddagarna och åkte iväg till Släggan för
att packa upp leveranserna på förmiddagarna. Till
min hjälp med flyttningen har jag haft Ragnar
Åberg, som projektanställdes för detta, och Carina
Törnqvist förde in de nya placeringsuppgifterna i vår
beståndsdatabas. Hela arrangemanget har fungerat
utmärkt väl.
Efter drygt två månader så hade kommunarkivet
flyttat färdigt och dagarna innan vårt årsmöte satte
vi på Föreningsarkivet igång med vår flyttning.
Fredagen den 13 juni gick vårt sista flyttlass med
arkivalier, sedan har vi fortsatt med möbler, böcker
och kontorsmaterial. Vissa delar har vi flyttat till

hyllmetrar samt föra in nya hyllplaceringar i vår
beståndsdatabas.
Arbetet har inte blivit lättare av att vi samtidigt
flyttat (och fortfarande flyttar) merparten av vårt
arkivbestånd i Sundsvall. Här behöver vi dock
inte flytta något utanför kommunhuset – vi flyttar
bara tvärs över en korridor, men det är ändå ca
700 hyllmeter handlingar som ska flyttas och
omregistreras.
Avflyttningen från Arkivhuset påbörjades i slutet
av januari när Härnösands kommunarkiv började
flytta. Vi hade bestämt oss för att använda oss av
hyllvagnar istället för flyttkartonger, eftersom det
både blev snabbare och mer överskådligt på det viset.
15 hyllvagnar vid varje resa skickades iväg med en
kapacitet på knappt 30 hyllmeter.

Ragnar Åberg får hjälp med en hyllvagn ut ur
Arkivhuset under den andra flyttveckan.
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Härnösand och Sundsvall

De nya kompaktsystemen i två våningar i den nya depån i
kv Släggan. Vagnarna på de båda våningsplanen sitter ihop,
vilket innebär att det övre planet av vagnarna inte belastar
entresolbjälklaget.
En del av hyllvagnarna parkerade i väntan på återfärd till
Arkivhuset.

Sundsvall, t ex alla fanor och standar som vi äntligen
kommer att kunna förvara i bra lokaler.
I Sundsvall har flyttningen gått till på i princip samma
sätt, dvs med hjälp av hyllvagnar. Skillnaden har
varit att vi här kunnat skjuta vagnarna tvärs över
korridoren, men trots att det i många avseenden varit
lättare har flyttningen inte slutförts i Sundsvall – mest
beroende på att vi inte kunnat avsätta heltidsarbete
för flyttningen, men också för att en av de lokaler vi
flyttar in i krävde en renovering.
När vi har flyttat färdigt i Sundsvall har vi i
det närmaste fördubblat vår lagringskapacitet för
arkivalier, samtidigt som vi kan samla fanor och
standar tillsammans med den lilla föremålssamling vi
äger på samma ställe. Förvaringsmöbler kommer att
anskaffas för detta under hösten, när ett registreringsoch omemballeringsprojekt sätts igång. I samband
med databasregistreringen kommer samtliga fanor
och standar att fotograferas.
Text och foto: Owe Norberg
En del av de nya arkivlokalerna i Sundsvall. Det
bortre rummet är fyllt med arkivalier, medan det
hitre väntar på städning innan det är dags att flytta
in.
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Omorganisation dröjer ytterligare en tid
I samband med den flyttning som genomförs så
har Föreningsarkivet Västernorrland genomfört en
omorganisation, vilket innebär att vi ska köpa en
bemanningstjänst av Härnösands kommunarkiv för
de dagliga rutinerna. Forskarservice (framtagning
av handlingar till forskarsal och externa lån samt
enklare förfrågningar), leveransmottagning och
förteckningsarbete i mån av tid kommer att skötas
med hjälp av denna tjänst, dvs de funktioner som
ovillkorligen måste fungera på plats.
Större leveranser och ordnings- och
förteckningsarbete på större volymer tas om hand
i Sundsvall och när det är fardigförtecknat förs de
tillbaka till Härnösand och ställs upp på hyllorna.
Med denna omorganisation får vi en förbättrad
personalsituation och en billigare administration,
eftersom vår egen personal finns på en ort. Som
chef kommer jag själv att kunna koncentrera
mig mera på det regionala arbetet samtidigt som
jag ständigt finns på plats som arbetsledare. Den
splittrade arbetssituation som tidigare varit har inte

befrämjat effektiviteten, vilket vi hoppas den nya
organisationen gör.
Tyvärr har vi ännu inte fått det avtal med Härnösands
kommun som vi önskar, men efter semestertiderna
hoppas vi kunna slutföra dessa samtal. Så fort vi har
nya kontaktuppgifter kommer vi att förmedla dessa
vidare till våra medlemmar och andra som vi har
kontakter med.
Under sommarmånaderna är det säkrast att ringa
på de telefonnummer vi har i Sundsvall. Även om det
är semesterstängt under tre veckor på kommunhuset,
så är telefonerna kopplade till Medelpadsarkiv som
håller öppet hela sommaren.
Undertecknad är alltid nåbar på mobiltelefonen:
070-687 90 95.
Owe Norberg

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till
Föreningsarkivet Västernorrland:
Medelpads turistförening i Sundsvall
Älgöns samfällighetsförening, Örnsköldsvik
Landskronavägens samfällighetsförening i
Sundsvall
BRF Ålen (HSB Mitt) i Örnsköldsvik
Böle bygdegårds- och idrottsförening, Sundsvall
Bröstcancerföreningarnas länsförbund i
Västernorrland, Sollefteå

Alf Wedin avtackas av den nye ordföranden BoAnders Öberg vid årsmötet.
Foto: Owe Norberg

Redaktör: Owe Norberg
Tryck: Sundsvalls kommuns tryckeri
Adresser:
Besöksadresser:
Tel:
Fax:
e-post:

Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall
Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet
060-19 14 79 el 060-19 18 75
060-19 21 36 el 060-17 04 01
foreningsarkivet@sundsvall.se
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Kv Släggan, KA 5-området
0611-34 82 50
foreningsarkivet@harnosand.se

