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Året som varit
Av allt vi gjort under det gångna året vill
jag framförallt berätta om våra utåtriktade aktiviteter även om vi självklart
jobbat mycket med att ta hand om våra
medlemmars arkiv. Ja, det är ju egentligen inte enbart medlemmarnas arkiv vi
tar hand om utan även många, många
nedlagda föreningars arkiv.

fram ett par olika arkivpedagogiska
program som vi nu hoppas att vi
tillsammans med Näringslivsarkivet
(NIN) snart ska få möjlighet att börja
arbeta med. Eva och jag berättade den
11 september på konferensen ”Makten
att berätta” i Örnsköldsvik om vårt
samarbete.

När det gäller den utåtriktade verksamheten har mycket tid ägnats till
arbetet med uppstarten av arkivpedagogiken. Vi har fått medel från
Landstinget till att satsa på arkivpedagogik för barn och unga. Syfte med
arkivpedagogik är att inspirera barn och
unga att använda arkivmaterial. Vi vill
att arkiven ska inspirera till kreativitet, aktivitet och medskapande.

Under året har vi även varit med i
gruppen som arbetat fram Sundsvalls
kvinnokarta. Slutprodukten är väldigt fin
och finns att köpa på bland annat
Kulturmagasinet i Sundsvall. Nu ordnas
det stadsvandringar och föreläsningar
utifrån den. Jag hoppas att den så småningom ska inspirera andra orter i länet
att göra sin egen kvinnokarta. Kulturarvsdagen gick av stapeln den 12-13
september. Vi var med genom att tillsammans med Länsmuseet i Härnösand,
Sambiblioteket i Härnösand och Näringslivsarkivet (NIN) göra en utställning om Tobaksmonopolet. Tobaksmonopolet som fanns i Härnösand
mellan åren 1915-1997.

Att få fler människor oavsett ålder och
bakgrund att känna till arkiven, deras
innehåll och deras roll i samhället. Jag
har nämnt tidigare i ett arkivblad att detta
gör vi med hjälp från arkivet i Östersund
där man arbetat länge med detta och är
ledande i landet. Vi har olika förutsättningar i jämförelse med de i Östersund och för att Eva Tegnhed som är den
person som hjälper oss med detta skulle
sätta sig in i hur vi har det var Eva ett
par dagar hos oss i Härnösand och i
Sundsvall. Under dessa dagar tog Eva

Utställningen var på Sambiblioteket.
Den invigdes den 12 september och var
välbesökt vilket vi tyckte var väldigt
roligt. Under invigningen talade Sonja
Sondell och Sven-Åke Vest som varit
anställda vid Tobaksmonopolet. Även

NIN:s ordförande Kjell-Åke Hermansson talade. Bland annat berättade han om
arkitekten som ritat tobakshuset. Under
2016 kommer vi att fortsätta arbeta med
att få arkivpedagogiken på plats. En
annan stor aktivitet som kommer att
kräva stora arbetsinsatser blir arbetet

med en handbok som ska ge föreningar
och företag ett redskap till hur de ska
hantera den digitala informationen som
de producerar. Det här är ett arbete vi
ska göra tillsammans med NIN.
Vid pennan Anna

Arkivens dag
14 november 2015
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Årets tema för arkivens dag var
”Gränslöst”. Ämnet kändes inte helt
enkelt men i samband med att vi fick det
temat från Riksarkivet blev jag
kontaktad av IOGT-NTO, Vivansborg
som ville leverera sitt arkiv till oss. När

jag var där en dag i april fick jag se ett
väldigt fint arkiv med många välbevarade föremål som exempelvis regalier
tänkte jag att vi måste göra en utställning
och så fick det bli. Vi gjorde en utställning ”Mot ett gränslöst supande” till

affischer från den. Här finns även
intressant information om nykterhetsdemonstrationen i Sundsvall 1903.
Utställningen kommer att vara uppe till
mars. Välkommen in.

Hans Johansson.
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Arkivens dag. Utställningen visar många
av de olika föreningar som nykterhetsrörelsen bestod av som exempelvis Blåbands- och Vitabandsrörelserna men
även föreningar som bildades inom olika
yrkesgrupper som Järnvägsmännens
helnykterhetsförbund. Man kan läsa om
förbudsomröstningen 1922 och se flera

Till Vidöppet på Kulturmagasinet kom
över tusen besökare men hur många som
hittade till oss har vi inga siffror på. Även
i Härnösand var det en utställning om
nykterhetsrörelsen. Där höll vi till på
Landsarkivet, Rosenbäcksallén. Det var
som vanligt ett samarrangemang med
Riksarkivet/Landsarkivet, Landstingsarkivet, Kommunarkivet, Länsmuseet
Murberget och Näringslivsarkivet (NIN).
Där hade vi ett hundratal besökare. I
Härnösand höll Hans Johansson som
tidigare varit ordförande i Föreningsarkivet ett föredrag om nykterhetsrörelsens historia ur sitt perspektiv. Det var
mycket intressant och Hans lockade ett
tjogotal åhörare.
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NYKTERHETSDEMONSTATIONEN 1903
samlas på hamnplanen i två
led, varje förening under sitt
standar. Elva olika musikkårer
var jämnt placerade i leden.

Bildkälla: Sundsvalls museum

I samband med Medelpads Nykterhetsförbunds 25-årsjubileum ordnades en stor
nykterhetsdemonstration i Sundsvall.
På förmiddagen den 1 maj 1903 anlände
flaggprydda båtar från sågverksdistriktet, ett flertal med egen musikkår.
Vid tvåtiden på eftermiddagen började
cirka 70 olika nykterhetsföreningar att

Halv tre startade de två tågen
från hamnplanen. Det ena ledet
marscherade fram på Storgatan,
Skolhusallén, Köpmangatan,
Strandgatan för att sedan
återvända till hamnen medan
det andra gick via Strandgatan,
Köpmangatan, Skolhusallén
(där de två tågen möttes), Storgatan och
sedan hamnen. Nere vid hamnen var två
talarstolar resta, på östra och västra
hamnplanen. Där hölls sedan flera
nykterhetsföredrag, bland annat pastor
John Johansson och Carl Holmsten.
Demonstrationen avslutades med sången
”Du gamla du fria”.
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Kontakt och öppettider
Ny postadress till Föreningsarkivet Västernorrland: Packhusgatan 4, 852 34 Sundsvall.
Inlämning av arkivhandlingar i Sundsvall sker på Kulturmagasinet eller i Kommunhuset.
Mottagning av leveranser sker främst på tisdagar efter överenskommelse
Telefon 076-119 65 33 eller 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 Medelpadarkiv: 060-19 18 75. Telefontid 08:00-16:00
Inlämning av arkivhandlingar i Härnösand sker på Arkivcentrum Nord på
Majorsgränd 4 mellan 9:00-12:00 måndag till fredag. Kontakt tas med
Torgny Kemper. Telefon 010-476 80 75.
Redaktör: Anna Andersson

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

