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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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Magnhild Olsson

Arrangörer:
Näringslivsarkiv i Norrland-NIN &
Föreningsarkivet Västernorrland
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28 februari: ”Mangnhild
Olsson—humanitär hjälte
från Härnösand”
Alva Ämting berättar om Magnhild Olsons
spännande liv. Under brinnande inbördeskrig reste hon till Spanien för att hjälpa barn
Se bild på framsidan av denna folder.
Arkivcentrum Nord, 13:30

28 mars:
”KOLAREN JOHANNES– en
släkthistoria”
Författaren Bertil Nordin berättar en släkthistoria som sträcker sig från Värmland till
Brasilien och USA och hem igen.
Arkivcentrum Nord, 13:30
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3-4maj: FOKUS FÖRETAGSMÄSSA
Härnösand Arena
Välkomna till arkivens gemensamma monter på Fokusmässan 2019 i Härnösand.

Fredag 3 maj: 14:00-18:30
Lördag 4 maj: 10:30-15:00

23 maj: ”SLÄKTFORSKA I FÖRENINGS– och FÖRETAGSARKIV”
Anna Andersson och Daniel Nordin berättar om hur
man kan släktforska i arkiv efter föreningar och företag
Arkivcentrum Nord, 13:30

1 juni: ”Jobb och fritid i gamla
Härnösand”-Stadsvandring
Följ med på en stadsvandring där du får lyssna på
berättelser om gamla Härnösand och hur människorna hade det för hundra år sedan. Var kunde de
jobba och vad gjorde de på fritiden?
Vandringen bygger på material från Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland.

Samling på Stora torget 13:00

OBS! Dag och plats. Lördag och
stora torget i Härnösand.
Vid frågor kontakta Alveola 076– 119 65 33

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

