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Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma 2007 i Sundsvall

Föreningsarkivet Västernorrland stod som värd för 
Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma i Sundsvall 
den 29-30 maj. Cirka 70 personer från olika Folk- 
rörelse- och Föreningsarkiv i landet deltog. 

Dagen inleddes med ett välkomstanförande av Ken-
neth Westin från Landstingets kulturenhet. Under den 
följande stämman valdes Karin Englund som ny ord-
förande. Hon arbetade tidigare som chef för Arbetar- 
rörelsens Arkiv och bibliotek. 

Utöver årsstämman passade Föreningsarkivet Väster-
norrland på att presentera sin verksamhet. Förre arkiv-
chefen Owe Norberg höll ett uppskattat tal om fan- 
projektet som han varit initiativtagare till. 

I vårt arkiv finns för närvarande nästan 300 fanor från 
nykterhets-, fackliga- och politiska föreningar, daterade 
från 1888 och framåt. 

Vackra färger, påkostade målningar med specifika 
motiv och broderier samt fransar och tofsar, visar vilken 
viktig symbolhandling fanor och standar var för före-
ningarna. 

Ett ofta återkommande motiv med viss variation är 
kvinnan på barrikaderna under franska revolutionen, 
Marianne. I undandagsfall visar hon bysten, som i den 
ursprungliga målningen, men hon återfinns oftare med 
hillebard och frygisk mössa som ibland t o m har ut-
smyckats med vingar. Soluppgångar, handslag, eklövs- 
och lagerbladskransar är andra vanliga motiv. 

Kvällen avslutades på Knaust och en gruppbild togs 
i den berömda trappan. Ett omtyckt inslag under kväl-

len var ett uppträdande av Jan Boholm som framförde 
Beppe Wolgers texter. 

Till middagen hölls ett välkomsttal av kommun-
styrelsens ordförande, Anita Bdioui, som berättade om 
Sundsvall.

Ulrika Hådén

Stämmodeltagarna blev 
fotograferade i den vackra 
Knaust-trappan.
Foto: Jan Boholm

Tina Johansson berättade 
om intressanta kvinno-
öden med Sundsvalls- 
anknytning.
Foto: Ulrika Hådén

Vår förre arkivchef Owe 
Norberg berättade om 
det genomförda fan- 
projektet.
Foto: Ulrika Hådén
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En titt i arkiven - Långsele Allmänna Idrottsförening
Långseles första match 1919 mot 
Sollefteå. Domare Gust. Scherman.

Stående från vänster: O. F. Johansson, 
Gösta Jacobsson, Ragnar Andersson, 
Einar Forslund, Georg Angermund,  
Persson, Oskar Östman
samt 3 okända.
Knästående från vänster: Karl Wallinder, 
O. Sten, David Hamberg.

Bilden hämtad från föreningens 50-års 
historik.

Vid första världskrigets inledning, 1914, hade ett stort 
idrottsintresse börjat att växa fram i vårt samhälle. I 
Långsele ska det ha funnits tre idrottsföreningar, dessa 
var Viking, Vidar och Kamraterna. Efter några år var 
föreningarna tvungna att upplösas på grund av få med-
lemmar och ekonomiska svårigheter.

Fredagen den 11 juni 1920 samlades ett antal idrotts-
intresserade personer till ett sammanträde där de beslu-
tade sig för att bilda en ny idrottsförening i Långsele. 
Man bestämde att föreningen skulle heta I. F. Renen. 

I § 7 kan man läsa att ”föreningen skall hava till 
uppgift att idka allmän idrott bredvid huvudsyftet fot-
boll”.

På ett möte den 30 juli samma år rapporterades det 
att föreningen köpt in sin första fotboll till ett pris av 
28 kronor och 40 öre. 

Då flera av föreningens medlemmar inte var nöjda 
med föreningsnamnet Renen, beslutades det därför vid 
ett föreningsmöte den 25 oktober 1920 att klubbens 
namn skulle vara Långsele Allmänna Idrottsförening. 
Man införde även skidsport, allmän idrott och gymnas-
tik på programmet. 

I protokollet från den 22 april 1921 ”Beslutades  
att styrelsen skulle skicka in en ansökan om inträde i 
Riksidrottsförbundet”. 

1922 begärde föreningen även inträde i Svenska 
Gymnastik- och Idrottsförbundets Riksförbund, vilket 
beviljades.

Vid det protokollförda mötet den 11 januari 1924,  
§ 8 kan man läsa:  
”Beslöts på förslag av Alg. Paulsson att mjölk skulle 
tillhandahållas detagarne i av föreningen anordnade 

skidtävlingar, på föreningens bekostnad, i mån av till-
gång i kassan.”

Vid nästa möte den 21 februari beslutade man, efter 
anmärkning av Algot Paulsson, ”giva vinteridrottskom-
mittén handlingsfrihet, huruvida mjölk skulle tillhanda-
hållas deltagare i av föreningen anordnade skidtävlingar 
på föreningens bekostnad”.

Vid 1926 års bokslut var föreningens ekonomiska 
ställning fortfarande ansträngd. Den utgående behåll-
ningen var på 21 kronor. Medlemsantalet var 53, varav 2 
var kvinnor.

1933 var ett bra fotbollsår för klubben med en tätplats 
i övre Ådalsserien och bra publiksiffror. 1935 vann de 
hela serien.

Den 8 augusti 1955 fattade Långsele kommunalfull-
mäktige det enhälliga beslutet att anlägga en idrottsplats 
genom att avstycka fastigheten Långsele 1:105. Kost-
naden för idrottsplatsen beräknades till 123 000 kronor. 
Detta beslut blev väldigt lyckat för föreningen som flera 
år därefter kan uppvisa en stigande kassabehållning.

Föreningen är fortfarande aktiv och deras arkiv förva-
ras på Kusthöjden i Hörnösand.

Torgny Kemper

Föreningar som vet eller tror att ni har föremål i 
hos oss, hör av er. Eftersom vårt arkiv inte är av-
sett för föremålsförvaring vore det bra om andra 
alternativ skulle kunna diskuteras. Detta gäller inte 
fanor, standar och affischer.

Efterlysning
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Årsmötet 2007 på Veckefjärdens Golf Club

Årsmötet inleddes med att ordförande Bo-Anders Öberg 
berättade om ”Mästaren från Anundsjö” - Erik Anders-
son. Han var en bonde från Dalarna som verkade som 
predikant och vistades i Ångermanland runt Bredbyn på 
1920- och 1930-talet. Han byggde sin förkunnelse på 
Bergspredikan och menade att människorna borde för-
saka denna världens goda, vara Kristi efterföljare i ande 
och sanning.

Mästaren lämnade sin familj i Dalarna för att bege sig 
ut som apostel och kring sig samlade han både unga och 

Alda Boström visar upp ett av sina alster. 
Foto: Ulrika Hådén

Just nu har vi leveransstopp till vår depå i Sunds-
vall. På grund av den stora mängd levereranser som 
har kommit in har vi beslutat att ha leveransstopp 
fram till 2007-09-03.
I Härnösand tar vi emot leveranser som vanligt.

Leveransstopp
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Vi har haft glädjen att ha 
Jasmin Boo, 15 år som 
praktikant hos oss. När 
hon inte arbetar här går 
hon i åttan (snart nian) 
på Bergsåkers skola. Vi 
frågade Jasmin vad hon 
tyckte om praktiken:
 

Hur tyckte du att det var att praktisera hos oss på Före-
ningsarkivet och Medelpadsarkiv?

Det var jättekul att vara på FA & MA. Jag lärde mig 
hur man märker arkivhyllor och hur man inventerar 
böcker. Jag gjorde få saker, men det var en skön känsla 
att få avsluta arbeten och göra dem riktigt, att få känna 
hur det känns att vara på en arbetsplats.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med det här sedan?
Ja.

gamla kvinnor som lämnade sina familjer för att vara  
med sin mästare. Han var förföljd av både kyrka och stat 
men enligt Bo-Anders finns det ingen som kan säga ett 
ont ord om honom.

Efter Bo-Anders anförande visade konstärinnan Alda 
Boström sina tavlor som visar hur hon tolkar mästaren i 
olika situationer, när han predikade, vandrade med kvin-
norna m.m. 
 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar föredrogs därefter 
och ny styrelse valdes med:
 - omval av Bo-Anders Öberg som ordförande
  - omval av Mona Carlsson och Lennart Johansson  
  samt nyval av Lars Strandberg som styrelseleda- 
  möter.
 - Kerstin Hansson och Göran Karlström har ett år   
  kvar på sin mandatperiod
  - omval för Raimo Lundberg och nyval av Barbro   
  Sonesson till styrelsesuppleanter för ett år. 

Mötesordförande Elvy Söderström avslutade mötes-
förhandlingarna och berättade därefter om bakgrunden 
till Veckefjärdens Golf Club. Peter Forsberg är mycket 
involverad i verksamheten. Numera heter det inte längre 
Höga Kusten utan Hockeykusten, där även Timrå ingår. 

Bo-Anders Öberg tackade därefter mötesordförande 
för ett snabbt och väl utfört möte samt alla 50 deltagarna 
på stämman. Han uttryckte även ett tack från hela styrel-
sen för det förnyade förtroendet. 

Ulrika Hådén

Tyckte du att vi var snälla mot dig?
Ja, ni var jättesnälla (något annat hade jag inte vå-

gat säga).

Hur kom det sig att det blev just Föreningsarkivet?
Det verkade intressant, men om inte mamma hade 

jobbat där hade jag aldrig kommit på tanken.

Vi tackar Jasmin för ett väl utfört arbete.

Vi har haft en praktikant
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Ulrikas boktips - Vägen till Frostmofjället

Kommande aktiviteter

En berättelse om Laura Fitinghoffs liv. 

Jag hade nöjet att lyssna på Hervor Sjödin när hon berättade om Laura  
Fitinghoffs liv och författarskap vid en ABM-föreläsning på Länsmuseet i 
Härnösand. Det var en mycket rolig och intressant föreläsning. Hervor kän-
ner verkligen för Laura, som också är en släkting till henne. 

Hervor berättade indignerat om hur Conrad von Fitinghoff började kasta 
lystna blickar på den 44 år yngre Laura. Sju gånger motstod hon hans frieri 
för att sedan falla till föga. Det blev naturligtvis en katastrof, men deras ge-
mensamma barn, Rosa, blev en anledning till glädje. 

Laura mest kända bok Barnen från Frostmofjället kom ut i november 
1907 och blev en del av vår nationallitteraturskatt. Själv dog hon en kort tid 
där efter. 

Hervor Sjödins bok är utgiven av ADC Media 2006.

Nya medlemmar

Trevlig

2007 har börjat bra för oss på Föreningsarkivet. Vi kan 
hälsa flera nya medlemmar välkomna. 

Ljustorps Centerkvinnor
Sundsvalls Sportfiskeklubb
Medelpadsdistrikt PRO
Körföreningen Mousiké
Timrå Samorganisation PRO
Ångermanlandsdistrikt PRO
Majbygdens Intresseförening, Njurunda
SPF Club Nivrén, Njurunda
Kubikenborgs Idrottsförening

Under hösten kommer vi att erbjuda kurser i arkivhante-
ring för både större och mindre föreningar. 
Syftet med kurserna är att öka föreningars kunskaper 
vad gäller arkivvård, bland annat vad man ska tänka på 
vid arkivering och hur arkivmaterialet ska förvaras på 
bästa sätt.
Utbildningstillfällen kan ordnas på dagtid, kvällstid, 
eller under helger. Allt skräddarsys efter era önskemål 
och behov. 

För ytterligare information kontakta Ulrika Håden
Tfn: 060-19 14 77
E-post: ulrika.haden@sundsvall.se


