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Förändringar

Owe är tjänstledig i ett år och i maj får vi veta 
fortsättningen. Lämnar han Medelpad och 
Västernorrland för gott för att återvända till sin 
födelsebygd eller kommer han tillbaka?

Lite turbulens har det varit under våren. Fanprojektet är avslutat och Owe 
har flyttat till Hälsingland och arbetar numera på Ljusdalsbygdens museum i 
Ljusdal. Hans vikarie under tjänstledigheten är Ulrika Hådén, känd som ord-
förande i föreningen Svartviksdagarna. Det har hon varit sedan föreningen 
bildades år 1991.

Ulrika är utbildad arkivarie och har bl a ar-
betat som egen företagare i arkivbranschen 
sedan 1994. I början av 1990-talet arbetade 
hon på Medelpadsarkiv som vikarierande 
arkivföreståndare men var då anställd av Sunds-
valls kommunarkiv. Närmast kommer hon från 
landsbygdsprojektet Våga Växa Västernorrland 
där hon arbetat med landsbygdsutveckling.
Hon, tillsammans med man och tre vuxna barn 

bedriver Bo på Lantgård i det natursköna Gästa i 
södra Njurunda alldeles intill Öjens norra strand. 
Dessutom ägnar hon sig åt medeltiden och har 
varit med att starta Njurunda Medeltidsföre-
ninig som genomfört bl a ett lyckat seminarium 
om den riksintressanta platsen Nolby. Örtodling 
och medeltidsmat är andra intressen. Titta gärna 
på hemsidan www.strandsvedjan.se.

Ulrika som har nu arbetat några månader tycker 
att det går bra eftersom hon får så god hjälp 
av sina medarbetare, de är ovärdeliga, tycker 
hon. "Vi är ett bra arbetslag och arbetet är så 
intressant och roligt. Jag känner också ett starkt 
stöd av styrelsen och framför allt av vår ord-
förande".

Föreningsarkivet f ick i september besök 
av tre länsarkivarier som passade på att ha 
möte i arbetsutskottet i föreningen Sveriges 
Länsarkivarier vid besöket i Sundsvall.  Kim 
från Uppsala, Karl-Ivar från Umeå och Börje 
från Borlänge tog tillfället i akt för att även 
träffa Owe Norberg som just då arbetade med 
att förbereda för affischprojektet. De tycktes 
vara nöjda med att få titta på vårt arkiv, vår 
fansamling, bli informerad om vårt kommande 
affischprojekt och även få gå till Medelpadsarkiv 
och botanisera. Natten tillbringade de på ”Bo på 
Lantgård” i Strandsvedjan som också utföll till 
belåtenhet.

Länsarkivarier på besök

Nyfödda

Camilla Lindgren födde en dotter i juni 
2004 och har ånyå nedkommit med en 
dotter i juli detta år. Fantastisk prestation 
tycker vi och gratulerar till flickebarnen.
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Arkivens Dag den 12 november med temat Det ska vi fira!

Naturligtvis ska Föreningsarkivet Västernorrland genomföra Arkivens Dag även i år och själv-
klart i både Härnösand och i Sundsvall. För tredje året i följd kommer hela Kulturmagasinet att 
vara Vidöppet och så kallas även hela arrangemanget. Dessutom är det extra festligt i år eftersom 
ABM-projektet i huset vid namn Kunskapsrummet Kompassen kommer att invigas. Sverker Sörlin 
är årets föreläsare, han är professor i miljöhistoria i Umeå. Se program.
På Kusthöjden blir det föreläsningar bl a om skogsindustrins historia, utställningar, bokförsäljning 

m m. Föreningsarkivet Västernorrland ska göra en utställning om semesterhemmet Solebo som 
invigdes för 60 år sedan av landshövding Stattin. Se program.
Arkivens dag sker i samarbete mellan Landsarkivet, Härnösands Kommunarkiv, NIN och 

Föreningsarkivet Västernorrland som alla är aktörer i Arkivcentrum Nord på Kusthöjden.

Landsarkivet har öppet hus på depå Kusthöjden i 
Arkivcentrum Nord, tillsammans med Närings-
livsarkiv i Norrland, Härnösands kommunarkiv 
och Föreningsarkivet Västernorrland, och i hu-
vudbyggnaden på Jonas Bures plats.

Öppet Hus på Kusthöjden, Arkivcentrum 
Nord, kl. 11.00 - 15.00

Firandet av Härnösand 350 år och 400 år. Film 
och utställning.
Solebo semesterhem för uttröttade husmödrar 
- utställning.
Skogsindustrins historia - föredrag av Kjell-Åke 
Hermansson    kl. 12.00. Fri entré. Obs! Kom i 
tid! Begränsat antal platser!
Näringslivsarkiv i Norrland 20 år - Jubileums-
uställning.
Glimtar ur arkiven - utställning med landsarkivets 
material.
Rundvandring i arkivlokalerna.
Fikaförsäljning (kaffe & tårta).
Loppmarknad! Utförsäljning av möbler, böcker 
mm.

Öppet Hus på Landsarkivet, Jonas Bures 
plats, kl. 11.00-15.00

Statsminister Christian Lundeberg - som räddade 
freden med Norge 1905. Föreläsning av Bo G 
Hall. Kl. 13.45. Fri entré. Obs! Kom i tid! Begrän-
sat antal platser!
Rundvandring i arkivlokalerna.
Landsarkivet 70 år - jubileumsutställning.
Härnösands släktforskare hjälper till med släkt-
forskning.
Fikaförsäljning (kaffe & tårta).

Landsarkivet i Härnösand, tfn 0611-34 76 00
Arkivcentrum Nord, tfn 0611-34 76 93 

www.ra.se/hla

Välkommen till invigningen av Kunskapsrummet 
Kompassen

Sundsvalls och kulturmagasinets 
nya historiska vägvisare

Lördag den 12 november, kl. 13.30

Margareta Johansson, Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande och Sverker Sörlin, författare och 
professor på KTH inviger
kl. 11.00-16.00

För 100 år sedan …

Föremål och fotografier med tema litteratur och 
författare i Sundsvall omkring år 1905.
Medelpadslitteratur.
Sundsvallsminnen.

Välkommen till invigningen och Vidöppet i 
Kulturmagasinet på Arkivens dag!

Kunskapsrummet Kompassen –
ett samarbete mellan Medelpadsarkiv, 
Sundsvalls stadsbibliotek och Sundsvalls 
museum
Mats Johansson

mats.johansson@sundsvall.se

tfn. 060-19 21 14

Eva Westerberg

eva.westerberg@sundsvall.se

tfn. 060-19 21 19
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Studiebesök i Ljusdal

Vid styrelsemötet i augusti drog vi till Hälsingland till Owes nya arbetsplats, Ljusdalsbygdens 
Museum. Ett lokalt museum som satsar mycket på skolverksamhet. Vi guidades runt av Owe och 
förrförre museichefen Kerstin Sinha. Kerstin har specialiserat sig på allmogemåleriet i Hälsing-
land som hon också berättade om på hembygdsgården där vi intog lunchen. Vädret var strålande 
och besöket var mycket lyckat.

Bortsett från personalförändringar och sånt, 
så händer det mycket på arkivinstitutionen.
Styrelsen har beslutat att arkivet ska mark-

nadsföra sig. Vilket innebär en folder som 
uppdaterats, två stycken rollups som pre-
senterar Föreningsarkivet Västernorrland på 
ett positivt sätt samt en fullspäckad hemsida 
med adressen www.foreningsarkivet.se.

Titta gärna på den.

Marknadsföring
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Adresser:                  Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall               
Besöksadresser:       Sundsvall
                                   Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet                    
Tfn:                           060-19 14 79 el 060-19 18 75
Fax:                           060-19 21 36 el 060-17 04 01                               
e-post:                       foreningsarkivet@sundsvall.se
Hemsida:                  www.foreningsarkivet.se

Redaktör: Ulrika Hådén                layout: Ann-Britt Nilsson               Tryck: Sundsvalls kommuntryckeri

Nyanställningar

Härnösand
Arkivcentrum Nord, Kusthöjden
0611-34 76 91

I Sundsvall är Petra Forsberg nyanställd sedan den 27 oktober och trivs mycket bra med att ordna 
och förteckna arkiv under ledning av Ann-Britt Nilsson och Aila Lundin.

I Härnösand på Kusthöjden har Torgny Kemper anställts för ett halvår med att ordna och 
förteckna arkivhandlingar under ledning av John-Erik Hansson. Torgny har gått A- och B-kursen i 
arkivvetenskap och har också arbetat på Landsarkivet tidigare. 

Vi välkomnar Petra och Torgny till Föreningsarkivet Västernorrland

Affischprojektet

I oktober startar ett nytt projekt, nämligen 
Affischprojektet där vi får hjälp av Sundsvalls 
Registreringscentral att utföra arbetet. Vi har 
drygt 5000 affischer som nu ska digitaliseras, 
dvs fotograferas och registreras samt förvaras 
på lämpligt sätt. Så småningom ska man 
kunna ta del av bilderna genom webbportalen 
www.sundsvallsminnen.se.

I portalen Sundsvallsminnen kan du söka infor-
mation om människor, miljöer, händelser och 
företeelser i det historiska Sundsvallsområdet. 
De huvudsakliga källorna till Sundsvallsmin-

nen är Sundsvalls kommunarkiv, Förenings-
arkivet Västernorrland, Sundsvalls Museum, 
Demografiska databasen vid Umeå universitet, 
SCA:s Merlo arkiv och Sundsvalls Tidning.


