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Arkivbladet

Den 14 maj 1931 har så gott som hela Ådalens fackföreningsrörelse samlats i Frånö Folkets 
hus i ett protestmöte mot de strejkbrytare som anlänt dagen innan och inkvarterats i Lunde. 
Medan mötet pågår börjar de tusentals demonstranterna som samlats utanför Folkets hus att 
gå mot Lunde, där militären väntar. Fotot av det långa demonstrationståget är taget i Strömnäs, 
mellan Frånö och Lunde.

Arkivens Dag 2019
Lördagen den 9 november kl. 12:00-16:00 hålls årets Arkivens 
Dag. Temat är Gömt eller glömt? Petra Nyberg från Lands- 
arkivet i Lund håller en föreläsning om en barnamörderska 
och Ëlmë Ämting ska berätta om Sandöbroraset 1939.

Ni är hjärtligt välkomna till Riksarkivet/Landsarkivet i  
Härnösand där årets evenemang håller till. 

I Kulturmagasinet i Sundsvall är det Vidöppet på Arkivens Dag 
som vanligt mellan 11:00 och 16:00.

Hjärtligt välkomna!
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Årsmötet 2018

Ovan: Magnhild Olsson tillbaka i Spanien.
Just nu arbetar vi med ett internationellt projekt 
där Magnhild Olsson ska uppmärksammas med 
en utställning i Dénia. Det var på ett barnhem i just 
den staden som Magnhild arbetade under sin tid 
i Spanien. Planer finns även på att producera en 
bok om barnhemmet och Föreningsarkivet bidrar 
med en text om Magnhild.

Bildkälla: Magnhild Olssons personarkiv.

Nya medlemmar

Det första halvåret 2019 har vi fått följande 
nya medlemmar:

Nylandsföreningen
Fällviks kapellag
Föreningen Nätverket Vileda
Janne Vängman sällskapet
Hälletorps samfällighetsförening
Medelpads Botaniska förening
Härnösands kommunala fritidsförening HKFF
Logen Karlavagnen  i Sundsvall av Förenade 
gamla druidorden F.G.D.O.
Hässjö hembygdsförening
Viksjöringen

Vi hälsar er hjärtligt välkomna.

Ny leverans

Vi har fått en första leverans från den intres-
santa föreningen Logen Karlavagnen i  
Sundsvall av Förenade Gamla Druidorden 
F.G.D.O.

Föreningen bildades första gången den 10 maj 
1945 i oberoende druidordens regi. I sin nuva-
rade form stiftades logen den 27 maj 1954.

Materialet är sekretessbelagt så om någon 
skulle vilja forska i handlingarna krävs till-
stånd från föreningen.

Föreningsarkivet Västernorrland har hållit 
årsmöte torsdagen den 25 april. Mötet hölls på 
vackra Söråkers Folkets hus i Timrå. Efter att 
det serverats goda mackor och det obligato-
riska möteskaffet hälsades alla mötesdeltagare 
välkomna av föreningens ordförande Rodney 
Engström. Till mötesordförande fick vi Stefan 
Dahlin som är kommunalråd i Timrå. Han 
stämde stolt in i välkomnandet. På lokalens 
alla bord stod tända ljus och fina snittblommor. 
Föreningsarkivets chef Anna Andersson valdes 
till mötessekreterare.

Mötet förflöt ganska snabbt och utan krusidul-
ler. Rodney Engström valdes till sin glädje om 
till ordförande. Signe Weiss blev ett välkom-
met nytillskott som fick posten som vice ord-
förande medans Bo-Anders Öberg numera är 
Regionens representant. Maggis Frisk valdes 
om till styrelsen och Göran Karlström och Åke 
Hamrin kvarstår som ledamöter. Sonia Seide-
vall och Ann-Katrin Boo kvarstår som supple-
anter. Birgitta Lind och Tom Sahlén tackades 
av.

Efter att årsmötet avslutats bjöds mötesdelta-
garna på en kort föreläsning om barnavårds-
konsulenten Magnhid Olsson och hennes  
insats för barnen i inbördeskrigets Spanien. 
Föreningsarkivet Västernorrland förvaltar 
ett stort personarkiv efter denna humanitära 
hjälte.

Ëlmë Ämting
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Föreläsning och utställning

Några fotografier från våra nya arkivlokaler.
Fotograf: Anna Andersson.

Föreningens flytt i Sundsvall
Från och med den 1 januari 2019 har  
Föreningsarkivet Västernorrland inte längre 
någon arbetsplats på Medelpadsarkiv, Kultur-
magasinet i Sundsvall.

Efter flera år av vikande besökssiffror besluta-
de vi att flytta hela vår verksamhet i Medelpad  
upp till Sundsvalls kommunhus. Den 1 maj 
fick vi tillgång till en ny arkivlokal och den 30 
juni hade vi flyttat ut alla våra arkiv.

Forskare har fortfarande möjligheten att be-
ställa ned arkiv till Medelpadsarkiv men ni kan 
även titta i handlingarna hos oss i kommun-
huset. Det är bara att höra av er för att boka 
dag och tid.

Vi finns på plats mellan klockan 8:00 till 16:00 
måndag till fredag.

Hjärtligt välkomna!

Vid tangenterna
Ann-Britt Nilsson

Arkivpedagog Ëlmê Ämting visar upp en tidnings-
sida från Västernorrlands Allehanda.

Den 14 maj arrangerades en föreläsning i  
Lunde folkets hus för att uppmärksamma års-
dagen för de tragiska skotten i Ådalen. Arkiv-
pedagog Ëlmë Ämting visade och berättade 
om händelserna den 13:e och 14:e maj 1931 
utifrån det stora källmaterial som finns i arki-
ven. 

I år är det 88 år sedan skotten föll i Lunde. 
Fem personer dödades och fem sårades av 
militärens kulor. Vad var det som fick militä-
ren att skjuta och varför var Ådalens arbetare 
så upprörda att de samlades i tusental längs 
landsvägarna? Föreläsningen handlade också 
om det rättsliga efterspelet och om hur media 
rapporterade kring händelsen.

Föreningsarkivet Västernorrland har också 
under sommaren arrangerat en utställning om 
Lundes historia tillsammans med Kramfors 
kommun. Ëlmë Ämting som varit på plats och 
guidat i utställningen tyckte att det mest intres-
santa var alla möten med äldre lundebor och 
att få höra deras egna berättelser från förr. 
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Förtroendevalda 2019

Landstingets representant
Ordförande
Rodney Engström
Vice Ordförande
Signe Weiss

Regionens representanter
Bo-Anders Öberg
Per Gybo

Ledamöter
Göran Karlström
Maggis Frisk
Åke Hamrin
Ersättare
Sonia Seidevall
Ann-Katrin Boo

Adjungerad
Lars-Åke Andersson
Marianne Lif 

Kommunförbundets representanter
Jan Sahlén
Christina Lindberg

Landsarkivets representant
Mona Bergman

Arkivchef
Anna Andersson

Personalens ombud Unionen
Kerstin Mossberg

Revisorer
Elisabeth Bergström
Marion Andersson
Ersättare
Rolf Eriksson
Lars-Olov Åström

Valberedning
Ingrid Flodin
Margareta Ragnarsdotter
Lars-Åke Boman

Adressändring

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

Kontakt och öppettider

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

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

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


