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FÖRENINGSARKIVET 

VÄSTERNORRLAND 

De stora folkrörelser som växte fram under 
1800-talets senare hälft kännetecknas av ideellt 
arbete, kunskapstörst och ett aldrig sinande 
ideologiskt arbete. Detta föreningsarbete lade 
till stor del grunden för vårt demokratiska sam-
hälle, byggt på jämlikhetens prin-
cip.Föreningarnas efterlämnade handlingar och 
skrifter är av stort intresse för vår historiska 
helhetssyn – därför har folkrörelse- eller före-
ningsarkiv växt upp runt om i landet. 

Föreningsarkivens huvudsakliga verksamhet kan 
delas upp i tre huvudgrupper – att insamla arki-
valier, att vårda och ordna dem och slutligen att 
på bästa sätt nå ut till forskarna med detta 
material. 

www.foreningsarkivet.se 

 

Arkivcentrum Nord, Härnösand 

NÄRINGSLIVSARKIV I 

NORRLAND-NIN 

Näringslivsarkiv i Norrland-NIN är en arkivin-
stitution med uppdrag att bevara, tillgängliggöra 
och tillhandahålla historisk dokumentation från 
norrländska företag och norrländskt näringsliv. 
Hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN kan du 
hitta spännande material från 500 års norrländsk 
näringslivshistoria. Vi har arkiv från järnbruk, 
sågverk, verkstäder, fabriker, varv, manufaktur-
verksamhet, tidningar, tryckerier, målerier, 
åkerier och mycket mer.  

www.nin.nu 



12 november: ARKIVENS DAG 

Arkivens Dag, gemensamt med Landsarkivet i Härnö-
sand, Härnösands kommunarkiv, Landstingsarkivet 
och Länsmuseet Västernorrland. 

På Rosenbäcksallén (Landsarkivet i Härnösand), 
12:00-16:00. 

Mer information kommer att finnas på våra hemsidor, 
i våra sociala medier och tidningsannonser. 

8 december: BAKOM KULISSERNA I 
ARKIVEN 

Välkomna att besöka våra magasin och få en guidad tur 
bakom de vanligtvis stängda dörrarna. Gemensamt 
med Landsarkivet i Härnösand. 

Arkivcentrum Nord. 13:30  

PROGRAM FÖR FÖRELÄSNINGAR & AKTIVITETER 

29 september: Skog och poli-
tik, några aspekter på industria-

liseringen av Ångermanland 
Erik Nydahl, Fil. Dr. i Historia, Mittuniver-
sitetet. Arkivcentrum Nord, 13:30 
 
 

13 oktober:  LJUNGAVERK 
Ulf Sundholm berättar om fosfatbolaget 
Ljungaverk och om tungt vatten. 
Även tillfälle att köpa Ulfs böcker i ämnet. 
Arkivchef Daniel Nordin berättar om arki-
ven efter ljunga verk och vad man kan hitta 
där. Arkivcentrum Nord, 13:30 
 
 

27 oktober: HERMAN BE-
RÄTTAR 
Kjell-Åke Hermansson, ordförande i NIN. 
Ett skogsindustridrama Västernorrland. 
Arkivcentrum Nord, 13:30  
 
 

10 november : LUNDE  VARV/
GUSTAVSVIK– en historia om 
ett varv 
Bengt-Ove Högström, tidigare VD, berättar 
om Lunde Varv och Gustavsviks varv och 
docka. Arkivcentrum Nord, 13:30 

Kontakt: 
Näringslivsarkiv i Norrland-NIN 
Box 161, 871 24 Härnösand 
010-476 81 00 
daniel.nordin@nin.nu  
 
Föreningsarkivet Västernorrland 
Kulturmagasinet, Sundsvall eller 
Arkivcentrum Nord, Härnösand 
076– 119 65 20 
Anna.andersson@sundsvall.se  
 
Besöksadress: 
Arkivcentrum Nord 
Majorsgränd 4 


