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Arkivens dag 2018

Ovan: Besökare vid pysselbordet i Härnösand
Nedan: Deltagare i danslektionen
Foto: Stefan Berggren, Anna Andersson

Årets tema ”Fest och glädje” gjorde oss på 
Föreningsarkivet Västernorrland taggade  
inför Arkivens dag som traditionsenligt gick  
av stapeln den första lördagen i november.  
Vi var med och festade både i Härnösand  
och i Sundsvall. 

I Sundsvall firade vi Arkivens dag på Kultur-
magasinet tillsammans med Medelpadsarkiv.  
I år var det särskild anledning att fira extra  
eftersom parollen ”Vidöppet” jubilerade.  
Nu är det 20 år sedan detta samlingsnamn  
började användas på festligheterna i samband 
med Arkivens dag. Under dagen arrangerades 
en mängd programpunkter. Bland annat blev 
det utställningar, workshops och pyssel. Den 
mest populära programpunkten var nog en 
fullsatt föreläsning om fenomenet fika och 
dess historia. Även släktforskarföreningen 
hade en hektisk dag med många deltagare som 
var sugna på att få hjälp med sin forskning.  
På det stora hela var det en mycket lyckad dag 
på Kulturmagasinet. André och Ann-Britt som 
tjänstgjorde för vår del meddelar att dagen 
gick fort och var rolig.

I Härnösand firade vi som vanligt tillsammans 
med Landsarkivet, Näringslivsarkivet,  
Härnösands kommunarkiv och Regionarkivet. 
Arrangemanget blev inte någon publiksuccé 
men besökarna som tagit sig till Landsarkivet 
trots regn och blåst var ändå på gott humör.  
På programmet stod både mer traditionella 
punkter som rundvandring bakom kulisserna 
och filmvisning samt lite mer udda  
aktiviteter som en lektion i foxtrot och en 
verkstad där man fick göra sitt eget  
inbjudningskort av Folkets parks annonser  
från 1920-tal. Vi hade pyntat med ballonger 
och girlanger och ur högtalarna strömmade 
gammaldags dansmusik. I entrén hade vi  
ordnat en utställning på dagens tema  
tillsammans. Vår del av utställningen lyfte 
fram Folkets hus- och park genom tiderna. 
Några entusiastiska besökare var med i vårt 
minneskafé och delade sina bästa dansbane-
minnen. För mig var dagens höjdpunkt när en 
äldre herre upptäckte en dansbandsaffisch som 
vi visade i ett bildspel. Han kände igen bandet 
Kurt Reines som han rest runt med i sin  
ungdom, det lockade fram fina minnen  
och skratt. 

Alveola Ämting, arkivpedagog
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Nyanställda

I år har Föreningsarkivet Västernorrland  
anställt två nya medarbetare! 

André Holmsten har fått tjänst som arkiv- 
biträde och är stationerad i Sundsvall. Efter 
praktik och provanställning fick han sin tjänst 
den första juni. André är en hängiven  
släktforskare och fickurssamlare. Han tycker 
att jobbet på föreningsarkivet är fantastiskt 
därför att han alltid varit intresserad av  
historia.  

Alveola Ämting anställdes som arkivpedagog 
den fösta september. Hon kommer att vara 
med oss på halvtid under ett två år långt  
projekt. Alveola, eller Alva som hon kallas,  
har ett starkt intresse för folkrörelser och vill 
gärna förmedla vilken stor betydelse de haft i  
formandet av vårt samhälle. När hon inte är på 
arkivet jobbar hon som konstnär och hennes 
första kontakt med Föreningsarkivet var  
faktiskt genom ett konstprojekt!

Nya medlemmar 2018

Brottsofferjouren Västernorrland

Dalund-Svenskärs vägsamfällighet

Demensföreningen Violen Härnösand

Kramfors Dragspelsklubb

Kubikenborgsskolans intresseförening

Kvinnoforum Sadaka

Ljustorps hembygdsförening

Medelpads ornitologiska förening

Sundsvalls demensförening

Sundsvalls Frimärks- och vykortsklubb

Foto: Kerstin Mossberg

Bildkälla: Kramfors Dragspelsklubbs arkiv 
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Flytt från Medelpadsarkiv

Vi lämnar Medelpadsarkiv från och med 
den 1 januari 2019. Hädanefter kommer  
Föreningsarkivet Västernorrland endast  
finnas i kommunhuset i Sundsvall och på  
Arkivcentrum Nord i Härnösand.  

Anledningen till att vi flyttar från  
Medelpadsarkiv är att besöksfrekvensen 
minskat betydligt de senaste åren.  
Nu kan vi fokusera och prioritera på att ta 
hand om era arkiv på bästa möjliga sätt.  

Samarbetet med Medelpadsarkiv fortsätter 
genom den gemensamma portalen 
www.sundsvallsminnen.se. 
Vi kommer att koncentrera oss på att  
digitalisera och publicera utvalt intressant 
material från era arkiv där. 
 
För tillfället kan man bland annat titta på  
Västernorrlands barnmorskesällskaps  
årsberättelser som är nyligen utlagda.

Det kommer också fortfarande att vara  
möjligt att titta på era arkiv på Medelpads-
arkiv, vi skickar då handlingarna från  
kommunhuset. Just nu tittar vi också på 
möjliga lösningar för att ta emot forskare i 
kommunhuset.

Adressändring

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

Inlämning av arkivhandlingar i Sundsvall  
sker på 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

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

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

Kontakt och öppettider
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