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Året som har varit
  Även detta år som snart gått har präglats av
vår ambition att utöka det utåtriktade, publika
arbetet. I Härnösand har vi fortsatt med det
framgångsrika samarbetet med Näringslivs
arkiv i Norrland -  NIN, Härnösands bibliotek
och Murberget Länsmuseet med miniut-
ställningar på Härnösands bibliotek. I somras
satte vi upp en utställning om Härnösands
segelsällskap HSS den invigdes den 12 juli av
Lennart von Post. Utställningen var en del av
den maritima dagen under Nostalgidagarna. I
arbetet med utställningen deltog även Lennart
von Post och Gunnar Wahlberg från Härnösands
segelsällskap. Härnösands segelsällskap
grundandes 1858 och var det andra segel-

sällskapet i Sverige efter Det kungliga Segel-
sällskapet som grundades år 1830 i Stockholm.
Den maritima dagen avslutades med en
gemensam för ABM Härnösand (ABM står för
arkiv, bibliotek och museer) tur med Ådalen
III upp efter Ångermanälven. Under färden
berättade Lennart och Gunnar för oss om de
olika historiska miljöerna längs med älven som
vi passerade.
  Även årets personaldag gick i nostalgi-
dagarnas tecken. Vi besökte Härnösands bil-
museum tillsammans med personalen vid
Näringslivs arkiv i Norrland (NIN).  Ett besök
som blev mycket uppskattat eftersom flera i
personalen uppskattar gamla amerikanare.

På Medelpadsarkiv satte vi
upp en utställning om Sund-
svalls segelsällskap. Sunds-
valls segel-sällskap grunda-
des år 1877. En utställning
som på sitt sätt var ett
samarbete med Sundsvalls
segelsällskap på så vis att vi
lånat in föremål från klubben.
Utställningen pågick fram till
den 31 oktober.
  I samband med julmark-
naden på Härnösands bib-
liotek invigde vi en ny utställ-
ning och den här gången
visade vi upp ångerman-
ländska lucior och luciakan-
didater genom tiderna.
  En annan mycket upp-
skattad aktivitet som vi haft
under hösten är den program-
serie som vi nu startat upp
med Näringslivsarkiv i Norr-
land NIN. Det har varit fyra
föreläsningar vid Arkivcent-
rum nord (ACN) och samt-

Invigning utställningen om Segelsällskapet i Härnösand HSS
Fotograf Anna Andersson



liga har varit fullsatta. Vi kommer att fortsätta
programserien under våren. Vi arbetar även för
att göra oss mer tillgängliga för grund- och
gymnasieskolor. Vår ambition är att vi ska ha
en arkivpedagog på plats till januari 2017. En
annan stor utmaning vi står inför är den allt mer
digitala dokumenthantering vid alla föreningar.
Vi måste rusta oss för det. För att skapa oss en
bild av i vilken omfattning och för vilken typ
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av dokumentation våra medlemsföreningar
använder sig av IT-stöd, vilken typ av program
de använder och vilken typ av filer som de
upprättar och om de skulle vilja leverera
digitala filer till oss har vi skickat ut en enkät
till våra medlemsföreningar. Det ska bli väldigt
spännande att se resultatet. Vårt mer tradi-
tionella arbete har självklart inte avstannat utan
vi fortsätter med att ta hand om arkivmaterial



som levereras till oss. Under året
som gått har vi hittills tagit emot
83 leveranser så innan året är slut
är det med all säkerhet uppe i över
100 talet. Vi har även fanor drygt
300 fanor förvarade hos oss.
Under försommaren levererade
Örsköldsviks socialdemokratiska
arbetarkommun ska tas om hand
efter konstens alla regler.
  Bilden är från utställningen om
Ångermanlands lucior. Fotot från
Västernorrlands Allehanda VA vid
luciatid 1975.

Årets arkivens dag inföll den 12 november.
Arkivens dag är alltid andra lördagen i
november. Temat för i år var ”Välkommen
hem”.
  På Medelpadsarkiv i Sundsvall valde vi att
göra en utställning om Varuhuset Forum. En
anledning till det var att vi under 2015 fick en
stor leverans från Konsum centralt som innehöll
arkiv från konsumföreningar från Väster-
norrland. Vi valde att döpa utställningen till
Varuhuset Forum – Allt för hemmet eftersom
kunden verkligen kunde köpa allt till sitt hem
där. Utställningen innehåller bland annat en
mängd fotografier både på Forumhuset,
personalen, kunder och inte minst inte-
riörsbilder från de olika avdelningarna.
Utställningen kommer att finnas kvar till
sommaren. Under dagen hade vi en jämn ström
av besökare och många uppskattade vår
utställning. Om du har tid och lust är du
välkommen in att skriva dina minnen från
Forum i vår minnesbok.

Arkivens dag

Vid pennan Anna Andersson, arkivchef
Föreningsarkivet Västernorrland
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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 på Majors-
gränd 4. Kontakt tas med Torgny Kemper. Telefon 010-476 80 75.

Forskarservice: Arkivcentrum Nord (ACN), Majorsgränd 4, Härnösand.
Öppettider 09:00-12:00.
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  Att säga hur många besökare det var vid
Medelpadsarkiv är alltid lite klurigt eftersom
vi har ett samarrangemang med hela Kultur-
magasinet ”Vidöppet”. Det vi kan säga är att
till Vidöppet kom 1 .629 besökare.
  I Härnösand hade vi ett samarrangemang med
Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand,
Näringslivsarkiv i Norrland – NIN, Kom-

munarkivet, Länsmuseet Murberget och
Landstinget. Till Arkivens dag i Härnösand
kom 123 besökare.

Arkivens dag. Landsarkivet i Härnösand
Med på bilden är bland annat Daniel Nordin,
arkivchef Näringslivsarkiv i Norrland_NIN, Lina
Marklund, Riksarkivet/Landsarkivet i Härnösand och
Bo-Anders Öberg, ordförande Föreningsarkivet
Västernorrland.
Fotograf Åke Johansson

Örnsköldsviks husmodersförening genomför fiskkurs
på Folkskolan 1954.
Fotograf K-O Strandberg

  I anledning av temat ”Välkommen hem”
tyckte vi på Föreningsarkivet att det passade
bra att visa något från Härnösands
husmodersförening. Även i Örnsköldsvik hade
vi tillsammans med Örnsköldsviks museum en
utställning om en husmodersförening, Örn-
sköldsviks husmodersförening. Till Arkivens
dag i Örnsköldsvik kom 88 besökare.


