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Föreningsarkivet Västernorrland vill önska  
alla medlemmar  

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

En julhälsning
December är en stämningsfull månad. Vid första advent tändas julens första ljus och advents-
stjärnor lyser upp vintermörkret och det glittrar vackert i alla fönster. Lucia kommer och bjuder 
på lussebullar, pepparkakor och skönsång. Klappar ska slås in både hårda och mjuka, kryddig 
och varm julglögg ska avsmakas. Nu ligger förväntan i luften, snart kommer tomten till alla 
”barns” förtjusning, stora som små. Ja, julen är en härlig tid, visserligen kan man lätt bli stres-
sad av allt julstök. Men det är ändå något alldeles särskilt med december månad. 

Ulrika Hådén, november 2006
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Arkivens dag 2006 - Tema “Mat & dryck”

Medelpadsarkiv, Sundsvall

Arkivcentrum Nord, Härnösand

Föreningsarkivet Västernorrland höll en utställning i 
Härnösand som gick under temat ”Mjölken i arkiven”. 
Utställningen visade med text och bild hur mejerihan-
teringen genom åren förändrats. Temat återspeglades 
även i Ulrika Hådéns passande val av klädsel.

Utställningen innehöll dessutom reklammaterial från 
olika mejeriföreningar i form av affischer, broschyrer, 
dekaler som propagerade för en större konsumtion av 
mejeriprodukter. 

Antalet besökare 
var endast ett fyrtio-
tal på grund av det 
regniga vädret. Det 
var mindre än hälf-
ten så många jämfört 
med i fjol då antalet 
var närmare hundra. 
Besökarna som kom fick emellertid avnjuta kalvdans med sylt och vispgrädde 
samt tunnbröd. 

Förre Milkochefen Björn Sigbjörn höll ett föredrag på temat mejerier och be-
rättade bl a om sin uppväxt i en mejerifamilj.

Övriga arkivinstitutioner som fanns representerade med utställningar var 
Landsarkivet och Kommunarkivet i Härnösand, Landstingsarkivet Västernorrland 
samt Folke Bernadotte Akademin.

Fotografiet hämtat ur Ångermanlands mejeriförenings arkiv.

Arkivchef Ulrika Hådén

Årets tillställning, var som förra året, en del av Kultur-
magasinets gemensamma arrangemang ”Vidöppet på 
Arkivens Dag”.

Det totala antalet besökare på Kulturmagasinet var 
�060 varav ca. �00 personer sökte sig till Medelpads-
arkiv.  För flera av dem var det deras första besök. 
Eftersom temat var Mat & dryck bjöds det på cider, 
grissini, salta pinnar, godis samt frukt.

I programsalen höll skådespelarna Jan Boholm och 
Sofia Andersson en föreställning av ”Fem feta damer och 
Svärmorsmiddagen”. Den handlade om matprat i den 
legendariske Oscar Knausts anda. Efteråt fanns recepten 
från föreställningen, som hade ca 35 besökare, att hämta 
på Medelpadsarkiv.

På Kunskapsrummet Kompassen och Medelpadsarkiv 
fanns flera utställningar på temat Mat & dryck. En min-
nesinsamling om mat & dryck inleddes (se bilagan) och 
ett porträttgalleri bestående av Sundsvallspersonligheter 
invigdes. 

Den nya filmen om Sundsvallsbranden 1888 visades 
vid ett flertal tillfällen under dagen. Alla visningarna var 
fullsatta och mycket uppskattade. 

Två nöjda besökare på årets evenemang. Foto: Lena Nygren

Porslin från Knaust hotell. Foto: Petra Forsberg
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Kulturmagasinet och Medelpadsarkiv fyller 20 år!
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Ludvig Nordström och Sundsvall

Foto: Björn Wiklund

Under jubileumsveckan ordnade Medelpadsarkiv en 
föreläsning med Sven Bodin som berättade om författa-
ren och redaktören Ludvig ”Lubbe” Nordström och hans 
tid i Sundsvall. Lubbe föddes i Öregrund 1882 och dog 
1942 i Stockholm.

Med hans reportage ”Lort-Sverige”, som gjordes 
1938, startades en debatt för drägligare bostadsförhål-
landen på landsbygden. Liksom många av Nordströms 
verk var detta illustrerat av författaren själv. En av hans 
romaner, den skandalomsusade ”Landsortsboheme” 
utspelar sig i Sundsvalls tidningsvärld. Han skrev där-
utöver ett 80-tal böcker. 

Föreningen Sågverksfolket ger nu ut en tredje bok om 
Alnös historia från forntid till nutid. Boken som är på 
drygt 350 sidor har växt fram under de två senaste åren.

Den senaste boken, som kom ut i slutet av november, 
är lite annorlunda än de två föregående titlarna efter-
som den spänner över hela Alnös historia från istid och 
framåt. 

I boken får vi får bl.a. läsa om det frikyrkliga livet, 
scouting, biografminnen, Alnös fågelliv samt få en 
orientering över öns fornlämningar.

Sågverksfolket finns bl. a att köpa i Kulturmagasinets 
reception för trehundra kronor.

Föreläsaren Sven Bodin har ägnat 
en stor del av sin tid åt att forska kring 
Ludvig Nordström. Materialet som 
Sven utgått ifrån är en brevsamling som 
finns på Kungliga biblioteket i Stock-
holm, arkivhandlingar från Ludvig 
Nordström Sällskapet i Härnösand samt 
aldrig tidigare visade fotosamlingar 
lånat från dottersonen i Stockholm. 

Föreläsningen gav mersmak och vi hoppas att Sven 
kommer att publicera en bok om Lubbe så småningom. 
Sven uppmanade åhörarna att försöka få tag på för-
fattarens böcker, t.ex. novellsamlingarna. En rekom-
mendation var att söka i bibliotekens magasin samt i 
antikvariat.Ludvig Nordström i cylinderhatt

Foto:
Ingela Lindqvist

Sågverksfolket berättar

Kunskapsrummet Kompassens, Ida och Mats, firar 20-åringen.
Foto: Petra Forsberg

Själva jubileumsdagen
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Vår förste hedersmedlem, Martin Olsson, har avlidit. Han avtacka-
des vid årsmötet �006. Det är med sorg och saknad som vi tänker 
på Martin Olsson. Vi är glada över att ha lärt känna honom och ha 
fått ta del av hans kunskaper och erfarenheter.

Martin var en enkel och ödmjuk person med ett gott hjärta. Han 
var mycket intresserad av lokalhistoria och deltog i jubileums-
skriftskommittén som bildades inför Sköns kyrkas 150-årsjubi-
leum. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. 

En lång intervju med Martin gjordes i våras och finns att läsa i 
förra Arkivbladet. 

Ett sorgebud

Foto: Lena Nygren

Året som gått...

...och det nya året som kommer

Föreningsarkivet Västernorrland har haft glädjen att 
välkomna flera nya medlemmar. Många intressanta leve-
ranser har kommit in. I Sundsvall har vi bl.a. mottagit 
ett flertal skytteföreningars arkiv som innehöll handling-
ar ända från 1800-talets slut. Ytterligare en intressant 
leverans som inkommit till Härnösand är Örnsköldsviks 
djurskyddsförening, där många djurfotografier ingick.

Vid årsmötet, som i år hölls på Solebo Kurs och kon-
ferens i Rö, deltog ett femtiotal representanter från våra 
medlemsorganisationer.

Affischprojektet är nu långt framskridet och en stor 
del av affischerna är redan digitaliserade. Så snart upp-
dateringen av webbportalen Sundsvallsminnen är färdig 
kommer dessa bilder att publiceras där. Vår hemsida har 
under hösten fått en liten ansiktslyftning och kommer att 
uppdateras mer frekvent än tidigare. Detta för att ge så 
bra service som möjligt.

Föreningsarkivet Västernorrland har under året med-
verkat i några publika arrangemang som t.ex.  
Internationella kvinnodagen den 8 mars, samt Arkivens 
dag som ni kan läsa om i detta nummer. För att förbättra 
samarbetet med andra arkivinstitutioner bjöd vi in För-
eningsarkivet i Jämtlands län till oss, så de fick se hur vi 
arbetar här i Västernorrland. Nu i höst blev vi inbjudna 

till dem i Östersund och kom därifrån med mycket nya 
intryck och goda idéer.

Vi har även haft ett omfattande arbete i våra depåer i 
Sundsvall, med både omstrukturering och städning. Ett 
arbete som är både jobbigt och tidskrävande.

Det nya året kommer och tar vid där det gamla slutar. 
Depåerna i Sundsvall skall bli färdigställda, och full-
ständigt inventerade. Föreningsarkivet kommer även att 
göra i ordning ett särskilt uppackningsrum där vi kan ta 
emot arkivleveranser på bästa möjliga sätt.

Något som vi nästa år skall sträva efter, är att göra 
Föreningsarkivet Västernorrlands arkivbestånd tillgäng-
ligt på Internet. Det är en service som kommer att vara 
många nya forskare och föreningar till hjälp. Arbetet 
med hemsidan kommer också att fortgå, med aktuella 
nyheter och något förändrat innehåll.

Vi planerar att Arkivbladet skall ges ut fyra gånger 
per år. Nästa nummer kommer att tryckas och skickas ut 
i god tid före årsmötet.

Med dessa enkla ord vill både Föreningsarkivet Väs-
ternorrlands styrelse och personal tacka våra medlem-
mar för året som har gått och önska er ett riktigt gott 
nytt föreningsår.


