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Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en arkivinstitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra
och tillhandahålla historisk dokumentation från
norrländska företag och norrländskt näringsliv.
Hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN kan du
hitta spännande material från 500 års norrländsk
näringslivshistoria. Vi har arkiv från järnbruk,
sågverk, verkstäder, fabriker, varv, manufakturverksamhet, tidningar, tryckerier, målerier,
åkerier och mycket mer.

www.nin.nu
F ÖRENINGSARKIVET
VÄSTERNORRLAND
De stora folkrörelser som växte fram under
1800-talets senare hälft kännetecknas av ideellt
arbete, kunskapstörst och ett aldrig sinande
ideologiskt arbete. Detta föreningsarbete lade
till stor del grunden för vårt demokratiska samhälle, byggt på jämlikhetens princip.Föreningarnas efterlämnade handlingar och
skrifter är av stort intresse för vår historiska
helhetssyn – därför har folkrörelse- eller föreningsarkiv växt upp runt om i landet.
Föreningsarkivens huvudsakliga verksamhet kan
delas upp i tre huvudgrupper – att insamla arkivalier, att vårda och ordna dem och slutligen att
på bästa sätt nå ut till forskarna med detta
material.

www.foreningsarkivet.se
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D ANIEL . NORDIN @ NIN . NU
WWW . NIN . NU
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Arrangörer:
Näringslivsarkiv i Norrland-NIN &
Föreningsarkivet Västernorrland

P ROGRAM FÖR FÖRELÄSNINGAR & AKTIVITETER VÅREN 2018
22 februari: "Arkiv 400”

4-5 maj: FOKUSMÄSSAN

Arkivsektorn firar under 2018 gemensamt
400 år då Riksarkivet grundades . Här berättar vi om våra olika arkivinstitutioner,
näringslivsarkiv, föreningsarkiv och kommunarkiv.

NIN, FV och Landsarkivet ställer upp i gemensam
monter. Kom och hälsa på oss!

Arkivcentrum Nord, 13:30

Härnösands Arena.
Fredag: 12:00-18:00
Lördag 11:00-15:30
Ev. ändringar meddelas på annan plats.

14 juni: BAKOM KULISSERNA
Tema: Fotoskatter i arkiven!
Välkomna att besöka våra magasin och få en guidad tur
bakom de vanligtvis stängda dörrarna. Gemensamt
med Landsarkivet i Härnösand.

15 mars: Kom in och minns:
Flottningshistoria
Bilder och ljud från flottningshistorien, där
ni besökare har möjlighet att berätta era
flottarminnen om ni vill.
Gemensamt med Landsarkivet i Härnösand
Fika finns till försäljning.
OBS! Rosenbäcksallén, 13:30

12 april: Carl Larsson Sparre–
Graninge bruks grundare
Daniel Nordin, arkivchef på NIN berättar
om Sparre och om grundandet av Graninge
bruk.
Arkivcentrum Nord, 13:30

Arkivcentrum Nord. 13:30

Kontakt:
Näringslivsarkiv i Norrland-NIN
Box 161, 871 24 Härnösand
010-476 81 00
daniel.nordin@nin.nu
Föreningsarkivet Västernorrland
Kulturmagasinet, Sundsvall eller
Arkivcentrum Nord, Härnösand
076– 119 65 20
anna.andersson@sundsvall.se
Besöksadress:
Arkivcentrum Nord
Majorsgränd 4

