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Arkivens Dag den 10 november 2012
Härnösand
Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand inbjöd alla arkivinstitutioner i Västernorrland till Öppet hus med arkivmässa på Arkivens Dag. Dagen infaller alltid den andra
lördagen i november månad och alla arkivinstitutioner
med självaktning firar den på olika sätt.
I Västernorrland deltog runt 15 utställare från hembygds- och släktforskarföreningar samt andra institutioner. De deltog med utställningar, presentationsmaterial, litteratur och rådgivning. Platsen var Landsarkivet, Riksarkivet på Rosenbäcksallén i Härnösand.
Bondsjöhöjdens IK Sportklubb F99 fixade fikaförsäljning på ett mycket trevligt sätt. Forskarsalen var öppen,
vilket uppskattades mycket av släktforskare, det fanns
tävlingar och pyssel för barn i bokbinderiverkstaden.
Två föreläsningar hölls och de stora arkivlokalerna visades för intresserade besökare.

Torgny Kemper vid Föreningsarkivets bord med presentationsmaterial och fina alster ur våra samlingar.
Foto: Ulrika Hådén.

Föreningsarkivet Västernorrlands arkivchef Ulrika
Hådén berättade om fanor och standar med Ångermanlandsanknytning, därefter föreläste Karl-Ingvar
Ångström (Västernorrlands hembygdsråd) under temat
”Ska vi ha ett kulturarvsprojekt i Härnösand?”

De utställare och arkivinstitutioner som deltog hoppas
att det blir en fortsättning nästa år på Öppet hus med
arkivmässa på Arkivens Dag.

Bilden till höger: Bodil Östling från Bildhotellet i Sundsvall bläddrar i sommarens Arkivblad.
Foto: Ulrika Hådén.
Undre bilden: ”Vi är klara att ta emot besökare” från vänster
Torgy Kemper, Daniel Nordin och Ulrika Hådén.
Foto: Annika Alke.
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Sundsvall
Temat för dagen var ”Nöjeslokaler”. Programsalen
bjöd på två föredrag. Det ena handlade om jazzlivet i
Sundsvall på 1960-talet under namnet ”Klubb Pythons
uppgång och fall” och det andra ”Från Magasinet till
Pipeline” som beskrev Sundsvalls Musikforums historia. Båda föredragen, som totalt lockade 70 besökare,
var mycket uppskattade.
På Medelpadsarkiv hade en ny utställning satts upp
under namnet ”Här har vi roat oss”. Den visar ett urval
av stadens mest populära nöjeslokaler, såsom Wivex,
Orient och Folkets Park. I utställningsmontrarna presenterades de gamla, nedlagda biograferna Svea, Röda
Kvarn, Konsert, China och Saga. Utställningarna gav
upphov till många glada skratt och livliga diskussioner.
Publiken mindes och fröjdades av dagens festliga och
historiska tillbakablick.

Släktforskarföreningen MGF hade fullt upp med att försöka
hjälpa besökarna med deras forskning.
Foto: Petra Forsberg.

Släktforskarföreningen MGF fanns också på plats till
alla släktforskares förtjusning, det var många som fick
hjälp att söka sina anor. I studievåningen var det håll i
gång när Roger Elfström och Björn Westros presenterade musiklivet i Sundsvall. Här kunde besökarna njuta
av både musik och bilder.
Roger Elfström och Björn Westros presenterade musiklivet i
Sundsvall fram till 1970-talet. Här kunde besökarna njuta av
både musik och bilder.
Foto: Petra Forsberg.

Forskargrupper som skrivit om Sundsvall under 1950och 1960-talen släppte sin sista bok ”Wivex, Röda
Kvarn och Palms – Minnen från ungdomsår och nöjesliv”. Författarna själva fanns självklart på plats och
gjorde reklam för sin bok. Det var många som tog tillfället i akt och köpte med den hem, de andra böckerna i
serien sålde också bra. Många passade även på att göra
bokfynd på vårt REA-bord.
I huset i övrigt invigdes bl.a. utställningen ”Fest &
Spektakel – Nöjesliv på Rullan och Tivoli”. Fotoarkivet
höll extraöppet och visade ett bildspel om Norrmalm.
Lars Jonsson mer känd under namnet ”Radiogubben”
visade flera av sina radioapparater i en utställning på
biblioteket.
Allt som allt hade Kulturmagasinet 1272 besökare. Det
hela var en mycket lyckad och festlig Arkivens Dag
2012. Både besökare och personal var mycket nöjda
med dagen.
En av skärmarna från den nya utställningen “Här har vi roat
oss”.
Foto: Petra Forsberg.

Ann-Britt Nilsson och Petra Forsberg.

3

Arkivbladet julen 2012

Sv. Pappersindustriarbetareförbundet avd 31 Väja
I september 1920 höll fabriksarbetare från Väja ett möte
i Väja Godtemplarlokal för bildandet av en ny avdelning, arbetarna tillhörde Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avdelning 98. Mötet beslutade sig för att ansluta sig till Sv. Pappersindustriarbetareförbundet från
och med 1 oktober 1920 och med 31 som avdelningsnummer. Den första styrelsen fick följande sammansättning: Olof Öberg ordf., Karl Östman kassör, J. A.
Löfgren sekreterare, Gustaf Björklund vice ordförande,
Magnus Fredriksson, v. sekr.
Vid årsmötet den 1 februari 1925 står det i protokollet
att styrelsen väckt frågan om inköp av en ny fana och
varefter man beslutade att uppdra till styrelsen att förhöra sig om kostnaden av en ny fana. Mötet beslutade
enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att inköpa en fana
till ett pris av 500 kr. Styrelsen skulle vidare besluta om
en extra uttaxering i anledning av nämnda köp. Fanan
invigdes under stora festligheter på Dynäsbergets dansbana. Kassör Frans Pettersson rapporterade vid ett möte
den 30 augusti om faninvigningsfesten som gav 106,50
kr i inkomster och 137 kr i utgifter, en förlust på 30,50.
Hilding Molander ordförande i Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avdelning 8, Sundsvall var med och
förrättade invigningen av den nya fanan.

Faninvigning på Dynäsberget 1925.
Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland

I en sedan sommaren 1930 pågående konflikt om lönesänkningar vid Långrörs sulfatfabrik i Marmaverken,
under januari 1931 utbröt sympatistrejker vid sulfatfabriken i Sandviken och sulfitfabriken i Utansjö. För att
få lagrad massa lastad anskaffade Graningeverkens chef
Gerard Versteegh ett 60-tal strejkbrytare genom
Ångermanälvens stuveriaktiebolag. Strejkbrytarna
anlände till Ådalen den 13 maj och inkvarterades i en
barack i Lunde. Strejkbrytarnas ankomst väckte stor
ilska bland arbetarna. Ett stort protestmöte anordnades
samma dag i Kramfors och man tågade till Sandvikens
sulfatfabrik och demonstranterna lyckades ta på fabriksområdet och ner till kajen där strejkbrytarna höll på att
lasta massa på ångaren Milos. En del strejkbrytare blev
misshandlade och tvingades med till Kramfors. På kvällen avreste på länsstyrelsens anhållan ett 60-tal militärer
med tåg från Sollefteå under befäl av kapten Mestertorn
och ankom Sprängsvikens station. Kravaller ägde rum
både vid stationen och i Lunde. Kristi Himmelfärdsdag
den 14 maj hölls i Frånö folkets hus ett stort protestmöte
som utlysts av Sv. Transportarbetareförbundet avdelning
40, Lunde. Avdelningen hade dagarna innan satt in en
annons tidningarna Nya Norrland och Västernorrlands
Allehanda där man uppmanade alla organiserade arbetare att infinna sig samt fackföreningarnas styrelser.
Mötet beslutade under ej organisationsmässiga former
om total arbetsnedläggelse vid alla fabriker och sågverk
i Ådalen. När mötet var slut började tusentals arbetare
att tåga mot strejkbrytarnas förläggningsplats i Lunde.

Fackföreningsstyrelserna var på väg till Lunde när de
fick möte med bilar som transporterade döda och sårade.
Totalt dödades fem människor och lika många sårades.
Från avdelning 31, Väja dödades Viktor Eriksson 35 år
och sårade blev Oskar Berggren, Ragnar Öhman och
Ture Abrahamsson. När styrelsen för avdelning fått
kännedom om det inträffade hölls omedelbart ett extra
styrelsesammanträde: Ordförande Kristian Fagerlund
inledde mötet med att påbjuda en stunds stående tystnad
till minne av de kamrater som samma dag stupat i
Lunde. Förslag om att den skarpaste protest skulle insändas till regering och länsstyrelse, samt hänvändelse
till socialministern om landshövding Stenström och
landsfogde Påhlmans entledigande från sina platser.
Vid ett extra möte den 19 maj meddelade ordf.
Fagerlund att avdelningen beställt kransar till begravningen efter de i Lunde stupade kamraterna och att man
beslutat i samband med begravningsdagen ställa upp
för demonstration vid Väja kooperativa förening för att
demonstrativt gå till Kramfors Folkets Park. Vid begravningen av Viktor Eriksson den 21 maj drogs hans kista
av 12 hans arbetskamrater.
Vid årsmötet den 29 januari 1933 som öppnades av
ordförande Kristian Fagerlund yttrade följande: ”Det är
icke under några gynnsamma förhållanden som avdelningen i dag samlas till årsmöte, de flesta av medlem-

4

Arkivbladet julen 2012
om de kunde utbetala halv lön till de med medlemmar
som blivit inkallade för militärtjänstgöring. Bolaget gick
med på förslaget mot att avdelningen fick bidra med
andra halvan av lönen. Ordföranden gav bolaget fullmakt att få dra av 1 kr per medlem per avlöning.

marna är från och med idag permitterade på obestämd
tid, men under bistra tider stärks samhörighetskänslan
bland medlemmarna, vilket också gjort sig märkbart
inom avd. 31”.
I verksamhetsberättelsen för år 1934 framgår att ur fackföreningssynpunkt så har det senaste året varit relativt
bra i jämförelse med de senaste åren, då antalet arbetstillfällen i avsevärd grad har blivit fler och många av
de arbetslösa medlemmarna har kunnat beredas arbete
under en ganska lång tid av året. Vi hoppas att det kommande året skall bli rikt på arbetstillfällen och så många
som möjligt av våra arbetslösa på så sätt ska komma in i
produktionen.

I 1942 års verksamhetsberättelse framgår att med hänsyn av den stora driftinskränkning som förekommit har
många av avdelningens medlemmar under det gångna
året sökt sig till andra arbetsområden, då i första hand
till skogsarbete, där arbetstillgången varit god. I och
med andra världskrigets slut började det i slutet av 1945
att ljusna på världsmarknaden. Man konstaterade att den
länge efterlängtade världsfreden hade blivit verklighet.
Man uttalade en förhoppning att det skulle bidra till en
bättre tillvaro för alla arbetare och inte minst för exportindustriarbetare.

Andra världskrigets ledde till omfattande inskränkningar
av driften för både pappersbruket och sulfatfabriken.
Vid 1941 årsmöte den 9 februari talade ordförande
Gösta Sundholm om det försämrade arbetsmarknadsläget och sade att ”hade vi industriarbetare några skyldigheter mot samhället och till försvaret för landets
oberoende, så hade väl även samhället och staten även
sin skyldighet mot oss för vårt existensberättigande”.
Medlemmarna har fått vidkännas en betydande arbetslöshet och detta var enligt styrelsen att beklaga i dubbel
bemärkelse då livsmedelspriserna ständigt steg. Det
väcktes förslag om hur man kunde hjälpa de som inkallats till den s.k. neutralitetsvakten. Ordf. Gösta
Sundholm uppvaktade bolagets VD Konsul John Ekman

År 1939 köpte avdelning 31 Väja Folkets hus fastigheten av Väja-Dynäs socialdemokratiska arbetarkommuns byggnadsförening för 15 000 kr och facket inträdde som andelsägare. Förhoppningen med övertagandet
av Folkets Hus var att det skulle leda till ett stärkande av
all arbetarrörelse på platsen. Väja Folkets hus invigdes
i mars 1927 och innebar att väjaborna fick en stor och
modern samlingslokal för sina möten och fester.
Den 15 april 1960 hade avd. 31 en jubileumsfest i
Kramfors folkets hus för att fira sin 40-åriga tillvaro.
Ordförande Englert Åhman hälsade de inbjudna gästerna välkomna och Bollsta - Väja hornorkester under
ledning av Paul Gerdin inledde med några medryckande
musikstycken. Väja - Dynäs VD Erik Nyberg överlämnade en check på 10 000 kr till avdelningen med önskemålet att pengarna kommer pensionerade arbetare samt
efterlevande till avlidna arbetare till del.
Nya Norrland sammanfattade jubileumshögtiden med
följande ord: ”Det var en händelse som såg ut som en
tanke att den blomsterprunkande scenen i Folkets hus
denna dag var prydd med gula påskliljor och röda nejlikor. Påskliljorna kunde stå som symbol för att
jubileumshögtiden ägde rum i påskhelgen och de röda
nejlikorna kunde gott vara ett uttryck för långvarigt
hängiven möda för att bereda arbetarklassen drägliga
levnadsvillkor”.
I jubileumsskriftens förord har man sammanfattat avdelningens 40-åriga historia med följande ord: De gångna
40 åren har varit fyllda av arbete, bekymmer och uppoffringar, de har fört med sig nederlag och segrar, men
när vi summerar ner erfarenheterna, se vi dock att segrarna övervägt nederlagen.

Föreningens styrelse 1960. Från vänster Anders Östrand,
sekreterare, Karl Kristensen, v. sekreterare, Englert Åhman,
ordförande, Ernst Eriksson v. ordförande, Hans Gustafsson,
kassör.
Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland

Torgny Kemper
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Katastrofutbildning i Härnösand

Nyttig Katastrofutbildning på ACN. Från vänster Stefan Berggren, Härnösands kommunarkiv, Fredrik Bäck, Härnösands kommunarkiv, Suzanne Alexandersson, Näringslivsarkiv i Norrland NIN, Sven-Eric Blom, Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand, utbildare,
Kristine Novika Svensson, Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand, utbildare, Torgny Kemper föreningsarkivet Västernorrland, Rolf
Boström, Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand, Håkan Viklund, Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand.
Foto: Ulrika Hådén.

Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand har ordnat en
katastrofutbildning på Arkivcentrum Nord i Härnösand.
Det som arkivinstitutioner kan drabbas av är läckage,
översvämningar och brand. Och det gäller att ha en
beredskap, i form av utbildad personal och en s.k.
katastrofvagn med allt som man kan behöva. Det kan
vara i form av t.ex. gummistövlar, hinkar, trasor, rengöringsmaterial, pannlampa med mera. Den 12 juli 2011
drabbades Sundsvalls kommunhus av översvämningar
i källarplanet, där Föreningsarkivet har sina depåer. Det
var en uppskakande händelse. Tack och lov drabbades vi
inte så hårt, det kunde ha varit betydligt värre.

Skarpt läge, det gäller att spara etiketten…
Från vänster Ulrika Hådén, Torgny Kemper, Suzanne
Alexandersson, Kristine Novika Svensson, Håkan Viklund och
Fredrik Bäck.
Foto: Annika Alke.

Utbildningen under ledning av Sven Erik Blom och
Kristin Novika-Svensson var i två steg, en teoretisk och
en praktisk. Blöta volymer skulle tas om hand och vi
blandade in starkt uppsugande papper mellan de fuktiga
pappren (se bilden). Nu har vi beredskap.
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Sv. Tobaksindustriarbetareförbundet avd 5, Härnösand
En av de fanor och standar som presenterades via bildspel vid föreläsningen på Arkivens Dag var Svenska
Tobaksindustriarbetareförbundet avd 5, Härnösand.
Bildspelet presenterades senare vid ett möte med Socialdemokratiska veteranklubben i Härnösand. Där visade
det sig att fem av deltagarna vid mötet hade varit anställda på Tobaks och kunde berätta lite om arbetsplatsen. Vi hoppas kunna samla de gamla arbetskamraterna
igen för att prata minnen. Här följer en kort historik:

Den 1 januari 1964 slogs Svenska Tobaksindustriarbetareförbundet och Svenska Livsmedelsarbetare
förbundet samman till ett förbund. Tobaksklubben i
Härnösand blev då avdelning 65 av Svenska Livsmedelsarbetareförbundet. Denna avdelning slogs den
1 maj 1967 samman med avdelningarna i Sundsvall,
Östersund och Sollefteå och bildade en storavdelning
med säte i Sundsvall. Tobaksklubben blev då sektion 2
Tobaks, Härnösand inom avdelning 8 av Svenska Livsmedelsarbetareförbundet. Arkivet förvaras på ACN i
Härnösand.

Vid Strengbergs tobaksfabrik i Härnösand bildades
den 21 september 1907 avdelning 30 av internationella
Tobaksindustriarbetareförbundet med 58 medlemmar.
Ordförande blev Fredrik Melin, kassör och sekreterare
Fina Åström, som också var mycket aktiv att organisera
de s.k. cigarettflickorna. 1923 blev avdelningen nr 5 av
Svenska Tobaksindustriarbetareförbundet.

Tobaksfabriken upphörde sommaren 1997.

Svenska Tobaksindustriarbetareförbundet avd 5 ägde ett standar och en fana som båda förvaras hos Föreningsarkivet
Västernorrland.
Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland.
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Vapelnäs missionsförsamling i Njurunda
Sällskapet för nykterhet, sedlighet och upplysning bland
arbetare och sjömän bildades den 30 januari år 1977.
Bildandet skedde hos skräddare Selander på
Grindbacksmon i Svartvik, och kort därefter uppförde
sällskapet ett kapell i Vapelnäs i Njurunda. Startkapitalet
var tre kronor som skänktes av en troende sjökapten.
Bygget var helt ett frivilligt åtagande.
Sågverksarbetarna arbetade först från 6 på morgonen till
8 på kvällen och därefter kunde de ägna sig åt frivilligt
arbete. Det bestod i början av att dra tunga bjälkar uppför berget. Medlemmarna arbetade långt inpå nätterna
kväll efter kväll.
Det första mötet hölls i den lilla salen den 27 november
1877, en styrelse valdes och namnet Vapelnäs Brödraförsamling antogs. Predikant J Hellgren deltog då likaså
två sjökaptener som ankrat i Svartviksbukten, förmodligen för att hämta trävaror från Svartviks eller Stockviks
sågverk. Kapellet kallades då för sjömanskapellet. En
fana anskaffades i blå duk med en vit duva som bar en
olivkvist i sin näbb.

Vapelnäs missionskapell, Illustration av Bror Bodingh, som
skrivit Vapelnäs Betania på bilden, men det är inte bekant om
kapellet verkligen har haft det namnet.

Förutom församling har här funnits söndagsskola från
1877, ungdomsverksamhet från 1881 som kallades
Hoppets stjärna, juniorförening från 1921, där ungdomar som lämnat söndagsskolan och ännu inte kunde gå
in i ungdomsföreningen deltog. Syföreningar har alltid
spelat en stor roll i frikyrkoverksamheten. Inte bara i
Vapelnäs utan inom alla frikyrkoförsamlingar. Ekonomiskt sett har de varit en tillgång med auktioner och
lotterier, där gåvor har skänkts från både medlemmar
och utomstående. 1931 bildades syföreningen Myran
som lämnat många och stora kontanta bidrag till församlingsverksamheten.

En av de mest kända predikanterna som verkat i församlingen är Isak Boström, omnämnd som strejkledare
- mer eller mindre mot sin vilja - i Sundsvallsstrejken år
1879. Det var faktiskt landshövdingen själv, Curry
Treffenberg som utnämnde honom till ledare för strejken.

Sång och musik har alltid haft sin hemvist i församlingen. Samma år som församlingen bildades samlade
Isac Boström sångare omkring sig och de började öva
sång i blandad kör.
År 1882 anslöt sig församlingen till Svenska Missionsförbundet och 1943 ändrade församlingen namn till
Vapelnäs Missionsförsamling. I början av 1980-talet
splittrades församlingen och de flesta sökte sig till
Sundsvalls Missionsförsamling. Syföreningen Myran
upphörde 1992 och sedan dess har man varken haft
gudstjänster, symöten eller trivselkvällar i kapellet.
Sjömanskyrkan är såld till en privatperson som en
period hade loppmarknad i fastigheten.

”Se Guds lamm”, med fortsättningen, ”som borttager världens
synder”. Bland loppmarknadsartiklarna återfanns denna fris
som suttit under talarstolen.
Foto Ulrika Hådén.
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Västernorrlands idrottshistoriska sällskap
Sällskapet bildades för nästan 2 år sedan och
Föreningsarkivet Västernorrland var naturligtvis med.
Anledningen till detta var att Föreningsarkivet startat
projektet Idrottens arkiv - ett viktigt kulturarv - och att
det kändes rätt att samarbeta för att idrottsföreningar
skulle förstå vikten av att deras historia kan bevaras
genom att arkivhandlingar lämnas in.
Ändamålet för Sällskapet är att i Västernorrlands län
lyfta fram idrotten och dess betydelse och att inom ramen för det väcka och underhålla intresset för idrottens
historia sedd i ett idrottsligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Föreningen skall i detta syfte främja
studier, information, erfarenhetsutbyte och personliga
kontakter samt insamling och förvaring av dokument
och föremål med idrottslig anknytning.
Ambitionen är att ordna idrottskaféer i varje kommun.
Och det har man lyckats med i Örnsköldsvik, Kramfors
och Härnösand. Vid varje tillfälle har Bo Anders Öberg
och Ulrika Hådén representerat Föreningsarkivet och
presenterat Föreningsarkivet som en arkivinstitution
som finns till för föreningar och dess historia.

Ordförande Bertil Astby i Västernorrlands Idrottshistoriska
Sällskap föreläser om idrottshistoria vid Svartviksdagarna 2012.
Foto: Kenth Wiklund.

Antalet tidskrifter som hittills producerats är hela 5 och
fler idrottskaféer ska det bli i Ånge, Sundsvall, Timrå
och i Sollefteå.

Utvecklingsprojektet
Näringslivsarkiv i Norrland, NIN och Föreningsarkivet
Västernorrland söker tillsammans medel till ett tvåårigt
projekt för kunna utveckla nya tjänster och för att kunna
ta hand om digitala leveranser från föreningar och
företag. Medel söks från Länsstyrelsen och Härnösands
kommun. Samarbete med Cedif, Mittuniversitetet är en
förutsättning för att projektet ska lyckas.

Projektgruppen för utvecklingsprojektet, från vänster Dan
Nordin NIN, Annelie Sundqvist Cedif och styrelsemedlem i NIN,
samt Ulrika Hådén Föreningsarkivet Västernorrland.
Foto :Annika Alke.
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Höstens Minnesspår
Minnesspår är en serie kaféprogram med föreläsningar
för folk som är nyfiken på den lokala historien i
Sundsvall. Arrangör är Kulturmagasinet och Föreningsarkivet Västernorrland. Det var sjätte terminen i följd
som Minnesspår hölls och följande arrangemang avverkades under hösten.
16 oktober ”Herrgårdsliv – om livet och människorna
på Svartviks Herrgård”. Mats Johansson intendent på
Sundsvalls Museum berättade om James och Oscar
Dickson ägare av det Dicksonska handelsimperiet och
om förvaltare Stackell och Nordling med familjer som
bott på Svartvik och upplevt både sorgliga och trevliga
saker i sågverkssamhället Svartvik.
6 november: ”Sveabiografen 100 år – från nöjestempel
till byggnadsminne”. Johanna Ulfsdotter, intendent
på Sundsvalls Museum berättade att biografen Svea i
Sundsvall är en av Sveriges tidigaste bevarade biografbyggnader, den togs i bruk 1912. År 1986 lades verksamheten ned men Svea-biografen förklarades 1988
som byggnadsminne och restaurerades därefter 1994.
Idag används den främst som teater.

Utanför Sveabiografen i Sundsvall där filmen Vildfåglar visas.
Bildkälla: Sundsvalls museum.

Stockholm. För invigningsföreställningen den 23
augusti stod Sveriges vid den tiden främsta cirkussällskap, Cirkus Léonard, och programmet innehöll
både ryttarkonster, gymnastik och pantomim.

27 november: ”När Elvira Madigan dansade på lina. Om
cirkusartister och cirkusar i Sundsvall”. Mona
Bornecrantz, museichef på Sundsvalls Museum berättade att redan 1877 stod Rullans cirkus klar, som den
första permanenta cirkusbyggnaden norr om

Under våren 2013 gör Minnesspår ett uppehåll men
föreläsningarna återkommer under hösten 2013.

Inleveranser

Nya medlemmar

Inlämning av arkiv i Sundsvall:
Onsdagar mellan kl 8.00-12.00. Ring alltid före leverans
060-19 14 79 och prata med Carina Eklund.

Tabor – Baptistförsamlingen Hässjö med 3 medlemmar
Härnösands Vävstugeförening med 160 medlemmar
Stöde MHF avd nr 529 med 29 medlemmar
Södersundsvägförening med 56 medlemmar
Gustafsvarfs Hamnförening med 28 medlemmar
Sundsvalls Viraklubb med 35 medlemmar

Inlämning av arkiv i Härnösand:
Varje dag mellan 9.00-16.00. Ring alltid före leverans
010-476 80 75 och prata med Torgny Kemper.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till
Föreningsarkivet Västernorrland
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Föreningsarkivets 70-årsjubileum år 2013
Föreningsarkivet Västernorrland kommer att fira 70årsjubileum efter starten år 1943 samt sammanslagningen 1983 av de båda föreningsarkiven i
Medelpad och Ångermanland för 30 år sedan.
Styrelsen har bildat en jubileumskommitté och beslutat
att göra en jubileumsbok med bidrag från tidigare arkivchefer, ordföranden och medarbetare, tillsammans med
en omfattande historik.
Arbetarrörelsens arkiv bildades den 9 mars 1943 i
Medelpad. I Ångermanland startade Folkrörelsearkivet
1957 även om det gjordes tappra försök redan 1943.
Efter drygt 40 år gick arkiven i Västernorrland ihop
1983 och bildade tillsammans Folkrörelsearkivet i
Västernorrland. 1998 bytte arkivet namn till Föreningsarkivet Västernorrland. Anledningen var främst att även
andra föreningar än folkrörelser skulle känna sig välkomna.
FV kommer att anordna ett seminarium och fest den 1314 november 2013 på Söråkers Folkets Hus. Det ligger
på lämpligt avstånd från både Härnösand och Sundsvall.
Ett besök på Merlo arkiv planeras också, eftersom arkivet i Medelpad var placerat där under en längre tid.

Styrelsemedlemmar 2002. Från vänster Bo Anders Öberg,
Martin Olsson, Olle Nord, Kerstin Hansson, Tom Sahlén, Owe
Norberg och Alf Wedin.
Okänd fotograf.

2013 kommer att bli ett jubileumsår med aktiviteter som
t.ex. föreläsningar på flera platser i Västernorrland.

Invigning av nya depån i Sundsvall
Med glögg och pepparkakor kommer den nya depån
för fanor, Xa, att invigas den 20 december. Föreningsarkivet har hyrt en lokal i en vårdcentral i Sundsvall
nära kommunhuset som tidigare har varit omklädningsrum – skyddsrum. Det är fantastisk ventilation i rummet – och det är personalen inte bortskämda med, så det
känns som ett lyft. Här kommer även arkivhandlingar
att få plats och då gäller det handlingar som inte är så
frekventa, dvs. handlingar som inte används av forskare
särskilt ofta.

Så här förvaras våra fanor och standar i vår nya depå som fått
namnet Xa.
Foto: Ulrika Hådén.
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Ulrikas julklappstips

”Vintern 2010 bjöd vi in sundsvallsborna till att delta
i forskargrupper på temat ”Var du med på 1950- och
1960-talen?” Under 5 terminer har sammanlagt 35 personer skrivit ner sina minnen och hågkomster från sina
liv. Deltagarna har inspirerats av fotografier, tidningar,
böcker, föremål och dokument. Men den största inspirationskällan har varit deltagarnas egna minnen och
berättelser. Vi har arbetat med begreppet mikrohistoria,
den historia som handlar om det vardagliga och om det
individuella.

•
•
•

”Barndomshem och egen lya. Minnen från vardagsliv och boende”
”Lediga dagar. Semester, utflykter, bus och rackartyg”
”Wivex, Röda Kvarn och Palms. Minnen från ungdomsår och nöjesliv”

Arbetet med forskargrupperna är ett samarbete mellan
Sundsvalls stadsbibliotek, Medelpadsarkiv, Sundsvalls
museum och Föreningsarkivet Västernorrland.
Böckerna finns för försäljning på Medelpadsarkiv,
museishopen i Kulturmagasinet samt på BOKIA
Sundsvall - Vängåvans Bok & Papper AB.

Gruppernas arbete har resulterat i fem skrifter:
• ”Bland biträden, kontorsflickor och springsjasar”
• ”Bland pappersdockor, slangbellor och halvrör. Lekoch idrottsminnen från sundsvallstrakten”

Postadress:

Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall

Besöksadresser:
Tfn:

Sundsvall
Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet
060-19 18 75, forskning
060-19 14 79, leveranser
060-19 14 77, arkivchef Ulrika Hådén

epost:
hemsida:

foreningsarkivet@sundsvall.se
www.foreningsarkivet.se

Layout: Ann-Britt Nilsson

Redaktör: Ulrika Hådén
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