Arkivbladet
Information från Föreningsarkivet Västernorrland

Nr 1 2018

Bilderna ovan från vänster till höger:
Släktforskningens dag, Fokusmässan i Härnösand samt utställningen “Guldkorn i arkiven”.
Foto: Anna Andersson.

En återblick...
För Föreningsarkivet Västernorrland är våren en hektisk tid som börjar redan i januari när vi
skickar ut fakturorna till våra medlemsföreningar. Hos oss är faktureringen en rätt omfattande
arbetsuppgift eftersom det rör sig om över 300 fakturor. Nästan alla i personalen är inblandade.
Det är verkligen ett lagarbete. Därefter tar förberedelserna inför årsmötet vid. Vi ska upprätta en
verksamhetsberättelse, göra bokslut, upprätta en verksamhetsplan, boka tid för revision, valberedningsarbetet sätter igång redan i januari. Kallelserna ska skickas ut i god tid innan mötet.
Det gjordes också eftersom vi skickade ut dem tillsammans med fakturorna i januari. När vi
sedan skulle skicka en påminnelse råkade vi använda gamla adresser så många kallelser hamnade
hos personer som inte var aktiv i någon av våra medlemsföreningar längre. Vi ber om ursäkt för
det. Här kan jag passa på att påminna om vikten av att anmäla nya adressuppgifter till oss. Det
gäller även epostadresser och nya telefonnummer. Det är även en hel del praktiskt som ska lösas
inför årsmötet. Möteslokal ska bokas, fikas ska beställas och inte minst så ska vinster till lotteriet
ordnas men det är Bo-Anders uppgift. Bo-Anders har varit ordförande sedan jag började som
arkivchef 2014. Vi har jobbat bra ihop och dragit åt samma håll även om vägen dit inte alltid har
varit spikrak. Nu har Bo-Anders avgått som ordförande och vi får en ny ordförande Rodney
Engström. Jag hoppas att vi ska jobba lika bra ihop som Bo-Anders och jag har gjort.
Några speciella aktiviter under våren som är värda att nämna här är vår medverkan vid släktforskningens dag den 20 januari, då vi pratade om släktforskning i Föreningsarkivets material.
Andra aktiviteter vi medverkat vid var Fokusmässan i Härnösand den 4-5 maj och
utställningen Guldkorn i arkiven på Härnösands bibliotek. Fokusmässan var en gemensam
aktivitet med Riksarkivet/Landsarkivet i Härnösand och Näringslivsarkiv i Norrland-NiN. Från
att tidigare år varit tre olika arkivinstitutioner som presenterat sin verksamhet visade vi upp oss i
år under rubriken ARKIV. Det var främst Mona Bergman vid Riksarkivet/Landsarkivet i
Härnösand som arbetat med förberedelserna inför Fokusmässan även om Daniel Nordin från
Näringslivsarkiv i Norrland-NiN och jag gjorde ett visst förberedelsearbete. Fokus låg på arkiven och dess innehåll och inte på arkivinstitutionerna. Utställningen Guldkorn i arkiven är en
gemensam aktivitet mellan ovanstående arkivinstitutioner, Härnösands bibliotek och Länsmuséet
Murberget. Utställningen kommer att sitta uppe till den 3 september. Kom gärna in och titta. Nu
innan semestrar tar vid kommer vi att sätta upp en utställning om semesterhemmet Hörningsholm på Medelpadsarkiv. Välkomna!
Vid tangenterna
Anna Andersson, arkivchef

Årsmötet 2018
I år höll vi vårt årsmöte på Riksarkivet/
Landsarkivet i Härnösand. Valet av lokal kändes passande eftersom Riksarkivet tillsammans
med oss och alla andra arkivinstitutioner firar
att Riksarkivet fyller 400 år i år.
Årsmötet var välbesökt som alltid. Vi gläds
varje år att vi har så högt deltagande vid våra
årsmöten men i år gladdes vi särskilt mycket
då vi var nära nog 60 personer som deltog när
vi avtackade vår ordförande Bo-Anders Öberg.
Han har varit styrelseledamot i Föreningsarkivets styrelse sedan 1995. Åren 1999-2002
var han vice ordförande och fr o m 2003 har
han varit föreningens ordförande. Bo-Anders
kommer att fortsätta i föreningens styrelse men
nu som vice ordförande.
Årsmötet valde Rodney Engström till ny ordförande. Rodney har varit föreningens vice
ordförande sedan 2016. Till ordförande för
årsmötet valdes Sten-Olov Altin som ledde oss
genom årsmöteshandlingarna.
Vi kan glädja oss åt en förbättrad ekonomi och
det känns som att Regional utveckling vid
Regionen tror på oss och vår verksamhet.
Mötet ställde sig bakom en verksamhetsplan
som sträcker sig till 2020, där vi fortsätter att
lyfta framsatsningen på arkivpedagogik. En
annan viktig satsning är utökad digitalisering,
främst i form av skanning av befintligt arkivmaterial.

Ovan: Bo-Anders Öberg blir avtackad.
Nedan: Några av årsmötets deltagare.
Foto: Anna Andersson.

Mötet avslutades med att Mona Bergman
och Lina Marklund (båda från Riksarkivet/
Landsarkivet i Härnösand) visades arkiven.
Det fanns även möjlighet att se den nya utställningen i anledning av 400 års firandet.
Vid tangenterna
Anna Andersson, Arkivchef
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EFS Härnösand
EFS Härnösand upphörde år 2014 med sin
verksamhet och har nu under våren 2018
lämnat in sitt arkiv till Föreningsarkivet Västernorrland. Föreningen bildades den 23 mars
år 1917 med namnet De Ungas Förbund i
Härnösand. Den 7 mars 1937 sammanslogs De
Ungas Förbund ihop med bönhusföreningen
och man antog det nya namnet Härnösands
Evangeliska Lutherska Missions- och Ungdomsförening. 1962 ändrades namnet till EFS
Missionsförening i Härnösand. Mellan åren
1945 till 1962 drev EFS Härnösand ett Soldathem där man bland annat hade ungdomsaftnar
för de värnpliktiga soldaterna.
I årsberättelsen för 1928 kan man läsa att man
under året haft 35 symöten, 50 predikostunder,
2 fester, 1 sparbössatömning, 1 offerhögtid, 1
fest för fattiga, 3 bibelsamtal och 1 bibelvecka.
Föreningen hade även en juniorförening och
olika verksamhetsgrupper som solglimten, en
pojkgrupp och söndagsskola.
Vid tangenterna.
Torgny Kemper
Foto från Lutherska bönhuset i Härnösand.
Bildkälla: EFS Härnösands arkiv.

Semesterhemsföreningen på Hörningsholm
Föreningens syfte skulle vara att bereda trötta
och behövande husmödrar vila. Medelpads
socialdemokratiska kvinnodistrikt hade då insamlat 4185 kr som en fond för ändamålet och
1945 årskonferens hade beslutat att överföra
dessa medel som en grundplåt för verksamheten om en semesterhemsförening kom till
stånd.
SCA:s styrelse beslutade att ställa Hörningsholms herrgård till förfogande. Styrelsen beslutade att reparera hela huset samt att inköpa
möbler och inventarier, men med kravet att
hustrur till arbetare vid företagets egna industrier skulle ha företräde till det nya semesterhemmet. Kosthållet skulle skötas av semesterhemsföreningen och SCA skulle stå för bränsle
elektricitet.

Ovan: Hörningsholms herrgård.
Bildkälla: Medelpads socialdemokratiska kvinnors
semesterhemsförenings arkiv.

Medelpads arbetarkvinnors semesterhemsförening bildades vid ett möte i Sundsvalls
Folkets Hus den 11 mars 1945. På mötet, som
tillkommit på initiativ av Medelpads socialdemokratiska kvinnodistrikt, deltog ett sjuttiotal
ombud från distriktets socialdemokratiska
kvinnoklubbar och andra kvinnoorganisationer.

Den 17 februari 1946 beslutades att även andra
husmödrar fick vistas på hemmet mot en extra
avgift av 50 öre/dag som skulle tillfalla SCA.
Vid tangenterna
Ann-Britt Nilsson
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Förtroendevalda 2018

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

Landstingets representant
Ordförande
Rodney Engström

Kontakt och öppettider

Ersättare
Bo-Anders Öberg

Inlämning av arkivhandlingar i Sundsvall sker
på Kulturmagasinet eller i Kommunhuset efter
överenskommelse.
Kontakt tas med Anna Andersson.
Telefon 076 119 65 20

Ledamöter
Göran Karlström
Tom Sahlén
Birgitta Lind
Maggis Frisk
Åke Hamrin

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

Ersättare
Sonia Seidevall
Ann-Katrin Boo
Adjungerad
Göran Samuelsson
Lars-Åke Andersson
Marianne Lif

Inlämning av arkivhandlingar i I Härnösand
sker på Arkivcentrum Nord.
Kontakt tas med Torgny Kemper.
Telefon 010-476 8075.

Kommunförbundets representanter
Rune Danielsson

Forskarservice
Arkivcentrum Nord (ACN)
Majorsgränd 4, Härnösand.
Öppettider 09:00-12:00.
Telefon ACN: 010-476 8075

Ersättare
Önni Norberg
Landsarkivets representant
Mona Bergman

Nya medlemmar

Arkivchef
Anna Andersson
Personalens ombud Unionen
Kerstin Mossberg

Det första halvåret 2018 har vi fått följande
nya medlemmar:

Revisorer
Lars-Erik Nordin
Marion Andersson

Ljustorps hembygdsförening
Kubikenborgs skolas intresseförening
Sundsvalls demensförening
Dalund-Svenskärs vägsamfällighet (hyllmeterkund)

Ersättare
Rolf Eriksson
Lars-Olov Åström

Välkommen.

Postadress:

Packhusgatan 4, 851 96 Sundsvall

Besöksadresser:

Sundsvall
Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet
060-19 18 75, forskning
076-119 65 20, arkivchef Anna Andersson

Tfn:
epost:
hemsida:

Härnösand
Arkivcentrum Nord, Kusthöjden
010-476 80 75 eller 076-779 85 75

foreningsarkivet@sundsvall.se
www.foreningsarkivet.se

Layout: Ann-Britt Nilsson

Redaktör: Anna Andersson
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