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Kontakt och öppettider
Inlämning av arkivhandlingar i Sundsvall sker
på Kulturmagasinet eller i Kommunhuset efter
överenskommelse.
Kontakt tas med Anna Andersson.
Telefon 076 119 65 20
Forskarservice
Medelpadarkiv, Kulturmagasinet
Ta kontakt med oss i förväg för att beställa
önskat material.
Öppettider: Måndag till fredag 10:00-16:00
Telefon Medelpadsarkiv: 060-19 18 75.
Telefontid 08:00-16:00

Inlämning av arkivhandlingar i I Härnösand
sker på Arkivcentrum Nord.
Kontakt tas med Torgny Kemper.
Telefon 010-476 8075.
Forskarservice
Arkivcentrum Nord (ACN)
Majorsgränd 4, Härnösand.
Öppettider 09:00-12:00.

Årsmötet den 27 april 2017
Den 27 april höll vi vårt årsmöte i EQ Hus i
Skönsberg (före detta Skönsbergs folkets hus).
Föreningsarkivets 74:e årsmöte lockade nära
50 representanter för sina föreningar. Till ordförande för mötet valdes Sundsvalls kommuns
fullmäktigeordförande Arianne Sundman som
professionellt genomförde mötet.
Under året har 13 nya föreningar anslutit sig
till Föreningsarkivet och medlemsantalet är
nu 314 föreningar. Föreningsarkivet behandlar i snitt tre medlemsansökningar vid varje
styrelsemöte så på så sätt ökar vi. Samtidigt
läggs föreningar ner och det resulterar i att vårt
bestånd av ofinansierade arkivbildare ständigt
ökar. Det här är ett problem som vi delar med
alla övriga föreningsarkiv i landet.
Vid årsmötet avtackades två trogna styrelsemedlemmar Inger Persson och Lennart Johansson. Nya styrelsemedlemmar valdes in och det
var Birgitta Lind och Sonia Seidevall. Önni
Norberg anmäldes att representera kommunförbundet i styrelsen. Maggis Frisk som varit
ersättare valdes till ordinarie och till ny ersättare valdes Christina Midunger Frisk.

Bo-Anders tackar Inger Persson för Ingers insatser
för Föreningsarkivet.
Foto: Anna Andersson

Efter årsmötet presenterade Amanda Vesterlund medryckande och informativt om det arbete hon gjort för vårt arkivpedagogikprojekt.
Om arkivpedagogiken går att läsa i en separat
artikel i detta nummer av arkivbladet.
Vi är alltid lika glada när vi får en chans att
presentera oss och vår verksamhet, som när vi
var i Härnösands kommunfullmäktige och presenterade arkivpedagogiken och när vi var på
kulturlunch på Sankt petri logen i Härnösand
och berättade om oss. Vid samma kulturlunch
fick Margareta Ragnarsdotter som sitter i vår
valberedning utmärkelsen årets kulturhjärta.
Vid pennan
Anna Andersson
Arkivchef

Bo-Anders tackar Lennart Johansson för Lennarts
insatser för Föreningsarkivet.
Foto: Anna Andersson
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Arkivpedagogen har ordet
”Dom sysslar säkert med spioneri!”
Det var svaret på frågan vad en tjej i åk 5
trodde att den hemliga föreningen Odd
Fellow sysslar med. Vi hade kommit till slutet
av Skattjakten i arkivmagasinet. Stationen vi
var på handlade om sekretess och att vissa
saker i arkivet är hemliga, som till exempel
Odd Fellows material. ”Eller så håller de på
med graffitti!” säger en annan innan vi går
vidare mot skatten.
Sedan i januari i år jobbar Föreningsarkivet
Västernorrland aktivt med arkivpedagogik.
Arkivpedagogik går ut på att lära om och
genom arkiven. Det är ett ganska nytt område i
Sverige, om man sneglar på museipedagogiken
så ligger arkiven långt efter. Arkiv har traditionellt bara varit förvaltning av information, men
går nu mer och mer mot bärare och producent
av kulturarv och en arena för livslångt lärande.
Arkivpedagogik kan vara allt från diskussionsforum och föreläsningar till visningar och
workshops. Allt som kan tänkas möjliggöra
lärande och inspirera folk till att använda arkiven. Sedan tidigare så samarbetar Föreningsarkivet med Näringslivsarkiv i Norrland kring
en föreläsningsserie på Arkivcentrum Nord i
Härnösand. Därför har mitt fokus som arkivpedagog varit aktiviteter för skolan och barn
och unga.

Sportlovsaktivitet på Arkivcentrum Nord.
Foto: Anna Andersson

Under våren har vi erbjudit olika typer av
visningar och arkivlektioner på Arkivcentrum
Nord. Ca 140 barn har tagit del av de här
aktiviteterna. Och oavsett om barnen tyckte att
arkivet var intressant eller inte eller till fullo
förstod dess syfte, så är jag övertygad om att
Odd Fellow i Härnösand inte kommer ha brist
på nya medlemmar i framtiden.

För andra året var Föreningsarkivet Västernorrland en av utställarna på företagsmässan
Fokus i Härnösand. Mässan är en chans för
företag och organisationer i Härnösand att visa
upp sig och gick av stapeln fredag och lördag
den 5-6 maj i Härnösands arena.

Fokusmässan

Med två utställningsskärmar, gnuggtatueringar
och två påsar med fruktkolor installerade
Föreningsarkivet Västernorrland sig tillsammans med arkivkollegorna från Näringslivsarkiv i Norrland och Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand i monter 28.

Amanda Vesterlund, arkivpedagog

Mässan var väldigt trevlig och välbesökt. Det
blev många samtal om arkiv, släktforskning
och vikten av att spara information så att vi
inte glömmer vad som hänt. Fruktkolorna gick
åt i en rasande takt och gnuggtatueringarna var
en oväntad jättesuccé! På framsidan av Arkivbladet kan du se motivet på tatueringen.
Amanda Vesterlund, arkivpedagog
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Släktforska vidare
är troligt att din släkting var engagerad i?
Nykterhetslogen? Konsumentföreningen? Yrke
kan vara en annan ingång. Kanske finns det en
fackförening eller en idrottsklubb kopplad till
yrkesgruppen eller arbetsplatsen?

När man tänker på arkivforskning är min uppfattning att man antingen tänker på forskning
inom ramen för högre utbildning eller personforskning som ofta kallas för släktforskning.
Båda är lika roligt och givande att syssla med,
men släktforskningen är lättare för ”vem som
helst” att syssla med.

Att släktforska i föreningsarkiv kräver mer av
sin forskare. Man måste ha tålamod, lite jävlar
anamma och kunna tänka utanför ramarna.
Dessutom är inte föreningsarkiven digitaliserade så man måste ha tid att besöka våra forskarsalar som har öppet dagtid. Men antar man
utmaningen så är det otroligt roligt att forska i
föreningsarkiv. Helt plötsligt springer man på
de mest fascinerande saker. Och vem vet, kanske du har en västernorrländsk fröken Friman i
släkt som du kan skryta om på nästa släktträff?

Släktforskning går helt enkelt ut på att man tar
reda på vilka ens släktingar var. I början kanske man pratar med levande släktingar och får
namn och kanske datum och plats till en eller
två generationer bakåt. Sedan börjar
arkivforskningen. För att ta reda på släktingars
namn och relation med varandra forskar man i
kyrkoarkiven. Fram till 1991 var det Svenska
kyrkan som skötte folkbokföringen i Sverige.

Lycka till med forskningen!

Vad gör man sedan man har hittat tillräckligt
många släktingar? Ett släktträd kan lätt bara
bli namn, datum, socken och kanske ett yrke.
Fortsätter man då släktforskningen i föreningsarkiv kan man få fram så mycket mer!

Amanda Vesterlund, arkivpedagog
På Föreningsarkivet Västernorrlands hemsida
www.foreningsarkivet.se finns det en forskarhandledning med mer information om hur du
kan gå tillväga för att släktforska i föreningsarkiven.

Föreningsarkivet Västernorrland har över
5 400 arkivbildare (det vill säga föreningar
och privatpersoner som lämnat in sina arkiv).
Det är till exempel politiska partiers lokalavdelningar och fackföreningar, frikyrkor
och nykterhetsföreningar, idrottsklubbar och
konsumentkooperativ, ordenssällskap och
friluftsföreningar, kulturföreningar och intresseföreningar. I alla de här föreningarna finns
ju människorna som gör föreningarna levande
och intressanta. Och det är inte helt otroligt
att någon skulle ha släktingar bland alla dessa
människor.

Adressändring
Vid adressändring hör av er till oss, så de utskick som vi gör kommer rätt. Lämna gärna
e-postadresser till oss också.

Genom att studera medlemsförteckningar, protokoll och annat arkivmaterial kan man hitta en
släkting och på så vis fylla i personens livsöde
med mer fakta än bara födelse- och dödsdatum. En ort kan vara en ingång till föreningsarkiven. Vilka föreningar fanns på orten? Vad

Postadress:

Packhusgatan 4, 851 96 Sundsvall

Besöksadresser:

Sundsvall
Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet
060-19 18 75, forskning
076-119 65 20, arkivchef Anna Andersson
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Härnösand
Arkivcentrum Nord, Kusthöjden
010-476 80 75 eller 076-779 85 75

foreningsarkivet@sundsvall.se
www.foreningsarkivet.se

Redaktör: Anna Andersson och Amanda Vesterlund
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