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Årsmötet 2020
Vi provar igen. I stället för det inställda mötet den
23 april försöker vi nu ha årsmötet digitalt den
25 juni i år.
Information hur ni kan delta kommer med en separat
kallelse.
Arkivkurser för hembygdsföreningar
Den 5 och 12 februari anordnade Föreningsarkivet Västernorrland arkivkurser anpassade
för hembygdsrörelsen som en del av Sveriges
hembygdsförbunds nationella arkivprojekt.
Den första kursen hölls på Söråkers folketshus
och den andra på Nipanhotellet i Sollefteå.
Sammanlagt deltog 52 deltagare från 29 olika
hembygdsföreningar.
Kurserna blev väldigt uppskattade och vi har
även fått en förfrågan om att hålla fortsättningskurser.

Ovan: Deltagare på arkivkursen i Nipanhotellet i Sollefteå.
Till Vänster: Från arkivkursen på Söråkers
folketshus.
Foto: Anna Andersson.

Digitalisering

Medelpads turistförening

Ovan: Indalsälven vid Sillre 1961.
Fotograf: Karin Klein Stocksund.

Medelpads turistförening bildades den 12 september 1893 som en kretsförening av Svenska
turistföreningen. Föreningen skulle verka för
turismen i Medelpad och ”göra området känt
och välkänt för vårt land”. Turistföreningen
började tidigt uppföra ett utsiktstorn samt en
mindre serveringspaviljong på krönet av Norra
Stadsberget. I början av 1900-talet uppfördes
en större serveringsbyggnad, Turistpaviljongen.

Föreningsarkivet Västernorrland vill gärna visa
expempel på olika föreningshandlingar som
vi förvarar i våra arkivlokaler. Därför håller vi
för närvarande på att digitalisera och publicera
delar av våra arkiv på internetportalen
www.sundsvallsminnen.se.
Sedan tidigare finns handlingar från tre olika
arkiv publicerade på portalen. Det gäller arkiven:
KFUM:s scoutkår i Sundsvall, Medelpads
turistförening och Västernorrlands barnmorskesällskap.

Omkring år 1905 bildades en annan förening
i Sundsvall, Stadsparkföreningen, vars syfte
var att ordna en parkanläggning på Norra
Stadsberget, där 80 tunnland av berget skulle
användas till detta. 1930 upphörde Stadsparksföreningen som då överlämnade sina tillgångar
samt stadsparken till turistföreningen.

Ni kommer åt dessa handlingar genom att
välja rubriken Fritid och sedan underrubriken
Föreningsliv. Varje förening har där en egen
sida med länkar till de inskannade arkivhandlingarna.

Med tiden fick man även upp ögonen för
Södra Stadsberget. Även där uppförde föreningen ett utsiktstorn. Några år senare medverkade de i tillkomsten av byggnaden Gillesstugan, även den belägen på Södra Stadsberget.

Andra arkiv är också digitaliserade och ska
inom en snar framtid även de publiceras.
Bland dessa kan nämnas:
Medelpads distriktsloge av IOGT, Föreningen
Sundsvalls skollovskolonier, Södermalms
gårdsägareförening, Handels- och fastighetsföreningen upa, Vi-Alvik m.fl.

År 1957 träffades en överenskommelse med
Medelpads fornminnesförening som gick ut
på att turistföreningen omhändertog en del
av fornminnesföreningens gamla byggnader.
Några av dessa hus kom att användas till vandrarhem i Svenska Turistföreningens regi. För
vandrarhemsrörelsen byggdes anläggningen
Gaffelbyn 1959. Den bestod från starten av
åtta stugor med fyra sovplatser i vardera. År
1964 tillkom sju stugor och ett år senare uppfördes en samlingsstuga.

Vi har tillgång till en flatbäddsskanner som kan
skanna upp till A3-format. Vi har även köpt en
bokskanner som gör det lättare att skanna in
t.ex. protokollsböcker utan att skada bokens
rygg.
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Arkivpedagogik våren 2020
Vår arkivpedagog Ëlmë Ämting är inne på sitt
andra år och börjar bli riktigt varm i kläderna.
Vårvintern har för hennes del inneburit ökad
kontakt med skolorna och fritidshemmen i
länet samtidigt som den digitala närvaron
stärkts. Två lovaktiviteter har genomförts i
Härnösand med större deltagarantal än förr.
Under sportlovet bjöd vi in alla lediga barn till
en verkstad på ACN i Härnösand. Den hette
”Bli detektiv på arkiv” och gick ut på att barnen fick ledtrådar för att hitta en försvunnen
bok i depån. På påsklovet var det omöjligt att
ta emot barngrupper så då åkte vår Ëlmë ut till
ett fritidshem med kopierat material. Denna
gång blev det äggjakt och påskpyssel med
gamla påskkort.
Härnösands gymnasium har ännu ett år kommit till ACN för att skriva egna forskningsarbeten. De tittar närmare på folkrörelsematerial.
I år har uppgiften varit att jämföra stadgar med
protokoll för att se om föreningarna uppfyller
sina syften.

Ovan: Arkivpedagog Ëlmê Ämting handleder unga
detektiver i arkivet.
Nedan: Påsklovspyssel under påsklovsveckan.

Satsningen på högstadieskolor i Sundsvall har
fortsatt under våren. Ëlmë har arbetat uppsökande och åkt ut till skolorna med en klassisk
arkivpedagogväska full med kopierat folkrörelsematerial. Tyvärr har det arbetet satts på
paus på grund av coronasituationen. Dessa
omständigheter försvårar en del men öppnar
också en möjlighet att arbeta mer digitalt. Nytt
för i år är att vi har börjat göra korta filmer och
arkivpedagogen har nu ett eget instagram
konto. Följ gärna @arkivpedagog_vasternorrland för uppdateringar om vad som hittats på. Vi satsar även mer på Facebook där vi
sedan länge finns som Föreningsarkivet
Västernorrland. Gilla gärna sidan för att se
mer av vad vi gör.
Till höger: Arkivpedagog Ëlmê Ämting
visar upp kopierade handlingar för elever
från högstadierna i Sundsvall.
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Nya medlemmar

Adressändring

Det första halvåret 2020 har vi fått följande
nya medlemmar:

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

Svenska Frälsningsarmén, Matfors
Svenska Frälsningsarmén, Sundsvall
Härnösands läroverks/gymnasiums kamratförening
Härnösands fria kulturförening
Härnösands Kristdemokrater
Kristdemokraterna Sundsvall

Kontakt och öppettider
I dessa Coronatider är det extra viktigt att
besök eller arkivleveranser bokas i förtid. I
den mån vi kan försöker vi arbeta hemifrån i
Sundsvall för att undvika smittspridning. Vi är
därför inte alltid på plats för att ta emot er.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna.

Inlämning av arkivhandlingar i Sundsvall sker
på Kommunhuset efter överenskommelse.
Kontakt tas med André Holmsten
Telefon 076 117 87 60
eller Anna Andersson
Telefon 076 119 65 20

Nya leveranser
Vi har fått in en del intressanta leveranser de
första månaderna 2020. I Sundsvall kan vi
bland annat nämna Svenska kommunalarbetareförbundet avd 40, Sundsvall som har
kompletterat sitt arkiv med protokoll mellan
åren 1947 och 1953. Även Sundsvalls baptistförsamling har kompletterat sitt arkiv med protokoll efter år 1999.

Forskarservice
Kommunhuset i Sundsvall.
Ta kontakt med oss i förväg för att beställa
önskat material.
Öppettider: Måndag till fredag 08:00-16:00

I Härnösand har Västernorrlands regementes
kamratförening gjort sin första leverans till
oss. Den bestod av årsmötes- och styrelseprotkoll mellan åren 1949 och 2017. De har även
lämnat in tidningen Västernorrlänningen för
åren 1936-1986.

Inlämning av arkivhandlingar i I Härnösand
sker på Arkivcentrum Nord.
Kontakt tas med Torgny Kemper.
Telefon 076 779 85 75.
Forskarservice
Arkivcentrum Nord (ACN)
Majorsgränd 4, Härnösand.
Ta kontakt med oss i förväg för att beställa
önskat material.
Öppettider 09:00-12:00.
Telefon ACN: 076 779 85 75

Gudmundrå Bygdegårds byggnadsförening har
lämnat sin första leverans som bestod av protokoll mellan 1936 och 1989 samt bland annat
köpebrev och köpekontrakt.

Postadress:

Norrmalmsgatan 4, 851 96 Sundsvall

Besöksadresser:
Tfn:

Sundsvall
Kommunhuset i Sundsvall
076 119 65 20, arkivchef Anna Andersson

epost:
hemsida:

foreningsarkivet@sundsvall.se
www.foreningsarkivet.se
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Härnösand
Arkivcentrum Nord, Kusthöjden
076 779 85 75

Redaktör: Anna Andersson
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