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Carina Strömberg 
 
 
 
 

En berättelse om fruktbart samarbete på arkivens 
väg från depå till forskare 
Härnösands landsarkiv – SVAR, Svensk arkivinformation – 
Forskningsarkivet 
 
 
Landsarkiven 
Det första landsarkivet tillkom 1899 i Vadstena. I lärosätena Göteborg, Lund och 
Uppsala tillkom landsarkiv under 1900-talets första hälft. Stockholms universitet hade 
ända sedan starten tillgång till Riksarkivets bestånd av historiskt källmaterial för 
forskningen.  
 De nordligaste länen tillhörde till en början landsarkivet i Uppsala, enligt 1902 
års instruktion för landsarkiven. Inrättande av ett landsarkiv för hela Norrland togs upp 
i en proposition i riksdagen redan 1907. Beträffande lokaliseringen anförde Riks-
arkivarien i sin skrivelse:  

 
”Någon stad i Norrland, som kunde anses vara självskriven såsom ett säte 
för ett landsarkiv på samma sätt som till exempel Lund eller Uppsala inom 
sina respektive områden, lärer icke finnas, ännu mindre någon stad med 
verkligt centralt läge, då den egentliga bygden ända till senaste tid varit 
samlad öster och söder om Lappmarkens ofantliga ödemarker…… 
Huvudsaken är emellertid, att Norrland får ett eget landsarkiv.”  

 
Förslaget var då att stationeringsorten skulle vara Östersund och att medel för upp-
förande av en arkivbyggnad skulle anslås med 210.000 kr. Förslaget fick riksdagsmän 
från främst Härnösand och Umeå att aktivera sig med en mängd motioner och fälla 
förslaget i riksdagen. Frågan om lokaliseringsort kom att fördröja tillkomsten av 
landsarkiv för Norrland i drygt 20 års tid.  
 Några av remissinstanserna förde fram Östersund som den bästa orten genom den 
aktiva fornminnesföreningen, ett bibliotek med nära 40.000 volymer, ett högre allmänt 
läroverk och inlandsbanan som medfört att staden kommit i ett centralare läge än 
Härnösand och Umeå. Stadsfullmäktige hade dessutom erbjudit en ”synnerligen 
lämplig tomt” för landsarkivet.  
 Argumenten för Härnösand var att staden ”onekligen varit ett centrum för andlig 
odling i Norrland”, att där fanns läroverk och seminarium och Norrlands äldsta 
domkapitel. Staden hade dessutom ett bra läge och goda kommunikationer, främst 
sjövägen efter norrlandskusten. Härnösands stad var villig att kostnadsfritt upplåta för 
arkivet ändamålsenlig och lämpligt belägen tomt och utan kostnad för statsverket dra 
fram vatten och avloppsledning.  
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 För Umeå var argumenten att landsarkivet för Norrland inte borde förläggas ”så 
avlägset från det även i övrigt från den allmänna samfärdseln isolerade övre 
Norrland”. Umeå hade genom statsbanans framdragande genom staden kommit ”i 
ännu livligare och snabbare förbindelser såväl med de övriga norrlandslänen som med 
riket i allmänhet”. Umeå var centrum för den andliga bildningen inom Västerbotten 
och staden måste räknas in bland de stadigt framåtgående samhällena. Umeå stad 
skulle dessutom för ändamålet upplåta en synnerligen väl belägen tomt. 
 Riksarkivarien framhöll i ett utlåtande år 1922 Östersund som den lämpligaste 
lokaliseringsorten. Härnösand framstod som en olämplig plats ur trygghetssynpunkt, 
”på en ö i havsbandet, omedelbart vid rikets gräns och detta vid en så utsatt punkt som 
utanför Ångermanälvens mynning, kan riksarkivet inte anse rådligt”. Det kom sedan 
att dröja ända till 1928 innan riksdagen kunde enas om kompromissen att inrätta ett 
länsarkiv för Jämtlands län i Östersund och ett landsarkiv för resten av Norrland i 
Härnösand. Länsarkivet i Östersund började sin verksamhet 1929, ett år innan bygg-
naden stod färdig, och fick 1958 benämningen landsarkiv. Landsarkivet i Härnösand 
invigdes 1935. 
 Umeå blev således utan verksamhet när frågan om de norrländska arkiven 
avgjordes i Riksdagen. Det visade sig dock drygt 30 år senare att detta inte hade någon 
som helst betydelse när det första norrländska universitetet skulle etableras. Var käll-
materialet för forskningen fanns vägde inte tungt till Härnösands fördel i det 
sammanhanget. Inlandsbanan från Östersund eller Härnösands ypperliga sjöförbindel-
ser spelade heller inte någon roll längre. 
 
Registreringsbasen i Ramsele och Svensk arkivinformation, SVAR 
Vid årsskiftet 1977/78 etablerades registreringsbasen i Ramsele som ett samarbets-
projekt mellan länsarbetsnämnden i Västernorrlands län, Länsstyrelsen, Sollefteå 
kommun och landsarkivet i Härnösand. Registreringsbasens uppgift skulle vara att 
skapa sysselsättning, underlätta vetenskaplig forskning och på olika sätt göra viktigt 
källmaterial till norrländsk historia tillgängligt för en bredare allmänhet.  
 Från början var arbetsuppgifterna att slutföra registreringar och excerpter som 
påbörjats vid landsarkivet i Härnösand. Dödböcker för Ångermanland fram till 1830 
och registrering av länsstyrelsearkiv var några av de första uppgifterna. Samarbete 
inleddes med olika forskare vid Umeå universitet, bl.a. utfördes registreringsarbete för 
Lule älvdalsprojektet. Ett utvecklingsarbete som syftade till att i ökad utsträckning ta 
datorer i bruk vid registrering av arkivaliskt källmaterial påbörjades redan hösten 
1980. Tanken var då att registrera delar av länsstyrelsearkivet i Norrbotten så att det 
skulle bli sökbart i en stordator. 
 Snart kom mikrokorten in i bilden, på sin tid en revolution i tillgängliggörandet 
av arkiven. De mikrofilmer som mormonerna en gång lämnade till Riksarkivet, som 
tack för att de fick filma alla svenska kyrkböcker, kunde kopieras och mikrokort 
framställas. SVAR, Svensk arkivinformation, bildades 1982 med uppgift att göra 
register till mikrokort samt att förvara och sälja kopior av mikrokorten.  
 Umeå universitet var åren 1982-1984 huvudman för SVAR. Registreringsbasen 
permanentades den 1 juli 1984 och uppgick då i en gemensam organisation med 
SVAR under Riksarkivets ledning. Då huvudmannaskapet för SVAR lämnades över 
från Umeå universitet till Riksarkivet träffades en överenskommelse om ”forsknings-
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funktionen vid SVAR”. Tankarna på denna funktion fanns inskriven i det förslag som 
Riksarkivet lämnat till regeringen om en fastare medelstilldelning, och en summa 
motsvarande en halv tjänst samt vissa kringkostnader tillfördes universitetet via 
statsbudgeten för detta ändamål. Befattningen var 1985 förenad med en befattning som 
professor i folkundervisningens historia. Professuren innehades av Egil Johansson. 
 Det fanns således redan från begynnelsen ett starkt samband mellan den verk-
samhet som bedrevs inom SVAR och som bestod i arkivinformation på moderna 
medier och de möjligheter som detta skulle komma att innebära för forskningsarkivet. 
Den gemensamma länken var naturligtvis professor Egil Johansson. 
 Betydelsefulla steg för att sprida arkivinformation togs genom mikrofilm-
tekniken. Folkbokföringshandlingarna, som för inte så länge sedan, vad gäller äldre 
delar, endast var tillgängliga på 7 landsarkiv, kan nu användas på ca 900 folkbibliotek 
och överallt där man har tillgång till en mikroficheläsare. Mikrofilmningen registreras 
löpande och förteckningar över filmade arkivbestånd finns i SVAR-katalogen på 
landets alla folkbibliotek. SVAR-katalogen finns även på Internet på SVAR:s hem-
sidor och i den nationella arkivdatabasen, NAD.  
 Det tog i stort sett hela 1980-talet att konvertera mikrofilmen och framställa 
mikrokort för alla församlingar i landet. Successivt växte beståndet av mikrokort, och 
idag omfattar SVAR:s depå ca 2 milj jackets (förlagor till mikrokort), vilket betyder 
drygt 100 miljoner mikrofilmade arkivsidor! Naturligtvis medför den tekniska utveck-
lingen att kraven på tillgänglighet ökar ytterligare. De flesta arkivforskare lever idag i 
en digital värld och vill se alla arkiv i kopior på det världsomspännande nätet. Det tog i 
stort sett 10 år att mikrofilma alla kyrkböcker och det tog också ca 10 år att konvertera 
och kopiera alla filmer till mikrokort. Nu tar det förhoppningsvis kortare tid innan de 
mest efterfrågade arkiven finns i digital form.  
 
Forskningsarkivet vid Umeå universitet 
När Umeå universitet tillkom på 1960-talet gjordes ett flertal försök att flytta lands-
arkivet i Härnösand till Umeå, men dessa strävanden hade föga framgång. Möjligen 
var också den synnerligen väl belägna tomten i Umeå redan bebyggd. 
 Universitetet fick under åren som huvudman för SVAR möjlighet att utveckla 
den nya tekniken för att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningen. Under ledning 
av professor Ulf Olsson arbetade en särskild utredning som mynnade ut i ett förslag att 
inrätta ett forskningsarkiv vid Umeå universitet. Universitetsstyrelsen beslöt den 26 
oktober 1983 att inrätta ”Forskningsarkivet i Umeå” direkt under biblioteksnämnden, 
inom ramen för universitetsbibliotekets organisation.  
 I artikeln Hur går vi vidare? beskrev Egil Johansson efter arkivdagen 1985 hur 
forskningen ständigt söker rikare material och bättre metoder för kunskapsutveck-
lingen, så även den forskning som söker material i arkiven. Att lösa arkivproblemen 
för forskningen och undervisningen vid Umeå universitet var då en utmaning, betingad 
av de långa avstånden till landsarkiven i Härnösand och Östersund. De moderna 
medierna, som på den tiden bestod av mikrofilm och storskalig datorteknik kom att 
framstå som värda att prövas för att uppnå en bättre åtkomst och bearbetning av 
källmaterial från de avlägsna arkiven. Forskningsarkivet vid Umeå universitet kom till 
som en lösning för att förse forskarna med arkivmaterial, då landsarkiv inte kunde 
inrättas på universitetets sätesort.  
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 Utöver de kopior av arkivhandlingar som successivt fyllt Forskningsarkivets 
hyllor har Landsarkivet genom åren tillämpat en generös och intensiv fjärrlåneverk-
samhet. Forskningsarkivet har fungerat som förmedlare och mottagare av arkivalier 
och forskningen har på så sätt även fått tillgång till originalhandlingar. 
 
Forskningsarkiven sprider sig 
Ett huvudproblem vad gäller informationsförsörjningen till universitet och högskolor 
är att ojämn tillgång till forskningsmaterial riskerar att åstadkomma stora skillnader 
mellan de universitet och högskolor som har god tillgång till arkivinformation på sin 
ort och de övriga. Ett tecken på problemets allvar är att bedömningar visat att C-
uppsatser, där primärmaterial behandlats, genomgående nått högre kvalitet än de som 
fått nöja sig med tillgång till sekundära källor (UHÄ:s undersökning av kvaliteten på 
C-uppsatser vid universitet och högskolor). 
 Under 1980 och 1990-talen har ett flertal högskolor tillkommit i landet. Av de 
högskolor som startade som universitetsfilialer redan på 1960-talet har Karlstad, Växjö 
och Örebro fått universitetsstatus.  
 Ulf Beijbom tar i en artikel i Smålandsposten redan år 1993 upp frågan om 
inrättandet av ett forskningsarkiv vid dåvarande högskolan i Växjö enligt Umeå-
modell eftersom ”tanken på ett småländskt landsarkiv tycks förbli i Platons idévärld”. 
Långtgående diskussioner om en integrering av kommunala och landstingskommunala 
arkiv, Kronobergsarkivet, Växjö universitetets eget arkiv och arkiven för de större 
företagen i länet har pågått under de senaste åren. En samlokalisering på universitets-
området i en ny byggnad där även universitetsbiblioteket skulle ingå är ett angeläget 
projekt för att göra länets offentliga och enskilda arkiv mer tillgängliga för forskningen 
vid universitetet. 
 I Karlstad finns kommunala, landstingskommunala, statliga och enskilda arkiv 
för Värmland tillgängliga för forskning i Arkivcentrum, den byggnad där bl.a. folk-
skoleseminariet en gång var lokaliserat. Arkivcentrum startades redan 1970 på initiativ 
av dåvarande landshövdingen. Här har ett begränsat geografiskt område och ett lokalt 
engagemang möjliggjort en satsning på arkiv från olika sektorer i Värmland och 
Arkivcentrum spelar en stor roll för universitetets tillgång till arkivkällor. Landsarkivet 
samarbetar med universitetet och landsarkivarien är kursansvarig för den arkivutbild-
ning som bedrivs upp till 40 p-nivå. 
 Vid Örebro universitetsbibliotek startade forsknings- och författararkivet år 1999 
och är under fortsatt uppbyggnad. Forskningsarkivet har till uppgift att betjäna och 
främja vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete genom att förvärva och till-
handahålla arkivhandlingar och arkivförteckningar på mikrofilm eller digitalt. 
Forskningsarkivet har även brevsamlingar och bibliografier. Bland de mikrofilmade 
arkivalierna kan nämnas kyrkoarkiv och domstolsarkiv för Örebro län, land-
skapshandlingar för Västmanland och Närke, landshövdingeberättelser för Närke-
Värmlands län, Älvsborgs lösen, Allmogens besvär för Örebro län m.m. Vid 
forskningsarkivet finns även en arkivpedagog som bl.a. håller i arkivpresentationer för 
lärare, forskare och studenter. Ämnen på arkivpresentationerna är förutom praktiska 
råd för utnyttjande av forskningsarkivet; arkiv som källa till kunskap, arkiv och 
forskningsprofiler, mikrofilm och mikrokort, arkivmaterial på cd samt länkar till andra 
arkiv. 
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Samarbete och utveckling 
De starka banden mellan Härnösands landsarkiv, Forskningsarkivet och SVAR har 
sina rötter i 1970/80-talen och består alltjämt till ömsesidig nytta och glädje. 
Landsarkivet med sina arkivhyllor fyllda av intressant material hade aldrig kunnat nå 
ut till så många forskare om inte ett aktivt arbete för att sprida kännedom om arkiven 
bedrivits av Forskningsarkivet och SVAR. Dessa bägge institutioner är och har sedan 
starten varit föregångare när det gäller de nu så aktuella verksamhetsmålen tillhanda-
hålla, tillgängliggöra och kunskapsuppbyggnad.  
 Forskningsarkivet har under årens lopp beställt mikrofilmning av åtskilliga för 
forskningen intressanta arkiv. Landsarkivet som förvarar större delen av den norr-
ländska historien har mikrofilmat i egen regi eller lånat ut originalhandlingar till 
SVAR som stått för mikrofilmningen. Genom de mikrokort som sedan framställts har 
arkivinformationen kunnat spridas till forskare över hela landet. Informationen har 
även registrerats i den nationella arkivdatabasen, NAD, som finns tillgänglig på 
Internet. När nu den digitala eran har tagit över skannas dokumenten av forsknings-
arkivet och SVAR för att därefter göras tillgängliga i den digitala forskarsalen. 
 Forskningsarkivet ger ut skriftserien Urkunden och rapportserien Scriptum. 
Urkunden utgörs av källskrifter, valda akter och dokument som aktualiserats i 
pågående forskning och utbildning vid universitetet. I Scriptum presenteras veten-
skapliga framställningar och bearbetningar av det historiska källmaterialet. Skrifterna 
säljs genom Forskningsarkivet, men kan också kostnadsfritt hämtas hem som RTF- 
och PDF-dokument. Skrifterna säljs även av SVAR, och återfinnes förutom i SVAR 
forskarcentrum i Ramsele även i SVARbokhandeln på nätet. 
 Som ett exempel på aktuella samarbetsprojekt kan nämnas projektet DAF, som 
pågick under åren 2000-2001 och avslutades med en stor konferens i Ramsele hösten 
2001. DAF står för ”Digital arkivöverföring för forskning vid universitet och 
högskolor” och i projektet samarbetade Riksarkivets IT-byrå, SVAR, Landsarkivet i 
Härnösand och Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Syftet var att utveckla en 
modell för att ersätta de statliga arkivinstitutionernas fjärrlån av arkivmaterial med 
distribution i digital form. Modellen ska resultera i att tillgängligheten till arkiv-
bestånden förbättras rent allmänt och att arkivbestånd som idag är stängda för 
forskning via fjärrlån av säkerhets- eller skyddsskäl kan utnyttjas av forskare vid 
universitet och högskolor. 
 Projektet finansierades de första åren av Riksbankens Jubileumsfond. När 
projektmedlen sinade, fortsatte projektgruppen att träffas under namnet Mini-DAF. De 
värdefulla kontakter som knöts under projekttiden fortsätter i ett frivilligt och 
egenfinansierat nätverk och kunskaper, misstag och erfarenheter kan spridas och tas 
till vara. Mini-DAF har även kompletterats med en representant från DDB, Demo-
grafiska databasen, och fler landsarkiv är på väg in i samarbetet. 
 Vikten av långsiktigt arbete och hängivna medarbetare kan inte nog betonas. 
Naturligtvis har människorna på Forskningsarkivet spelat en stor roll i sammanhanget; 
Egil Johansson först och främst, Mats Danielsson med ett trofast, intresserat och äkta 
engagemang och Ingegerd Stenström med en gedigen och kompetent bakgrund i 
landsarkivets korridorer och arkivlokaler. Forskningsarkivets nya medarbetare har på 
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ett utomordentligt sätt kommit in i verksamheten och borgar för ett fortsatt 
framgångsrikt arbete med spridningen av arkivinformationen på Umeå universitet. 
 Vi ser fram emot många lärorika och gemytliga möten i framtiden! 
 
 

 
 
Gruppbild vid Mini-DAF möte i Härnösand 2003-10-02. 
I mitten syns artikelförfattaren Carina Strömberg (landsarkivarie i Härnösand) omgiven av 
fr.v. Erik Norgren, Robert Pettersson,(båda landsarkivet Härnösand), Lars Edin, Magnus 
Johansson (båda SVAR), Anette Olsson (landsarkivet i Härnösand), Bo Persson (DDB Jörn), 
Kenneth Hänström (landsarkivet Härnösand), Agneta Mattsson (SVAR), Martin Bjersby 
(Riksarkivet), Karin Bendixen (landsarkivet Uppsala), Ingegerd Stenström, Anders Lindberg, 
Mats Danielsson och Lars-Åke Persson (alla Forskningsarkivet Umeå) 
Foto: Taito Lähisalo. 
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