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Thord Bylund 
 
 
 
 

Arkivlektorn i forskningens tjänst 
 
 
Riksarkivet på den gamla goda tiden 

Äldre arkivbyggnader i Sverige och andra länder påminner inte så litet om riddar-
borgar eller befästningsanläggningar. Som ung historiestuderande vid Stockholms 
högskola var jag i slutet av 1950-talet kallad att delta i en visning av Riksarkivet, då 
beläget bland gamla adelspalats på Riddarholmen. Samling skulle ske vid Birger Jarls 
torg. För en norrlänning med bristande kunskaper i huvudstadens topografi missades 
tidpunkten genom en förväxling med Birger Jarlsgatan och Jarlaplan. Något försenad 
stod jag ensam vid den mäktiga arkivporten, öppnade och tittade in på den mäktiga 
entrétrappan som majestätiskt höjde sig uppåt. Försiktigt stängde jag porten och 
avlägsnade mig försynt. Detta var min första kontakt med ett “lärt verk”. 
 

 
Några år senare blev det aktuellt att aktivt tänka på ett yrkesval. Läraryrket kändes inte 
helt lockande men alternativen för en student med historia och statskunskap i 
kunskapsbagaget krävde i regel någon form av provanställning. En vacker dag dök det 

Gamla Riksarkivets 
entrétrappa. Foto: Kurt 
Eriksson. Riksarkivet. 
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upp en liten maskinskriven lapp på Historicums anslagstavla i Uppsala: Riksarkivet 
söker amanuensaspiranter, kontakta arkivrådet Jägersköld eller expeditionsföre-
ståndare Löwenhielm.  
 De adliga namnen var respektingivande men den personliga ekonomins plötsliga 
sönderfall gjorde att jag övervann den inlärda högaktningen och tog telefonkontakt 
med expeditionsföreståndaren, vilken ordnade ett personligt sammanträffande med 
arkivrådet veckan före julhelgen 1965. Efter förhör om mina licentiatstudiers fort-
skridande kom jag att nämna att marskalk Mannerheims memoarsvit ingick i läs-
kursen. Därvid var isen bruten, arkivrådet erkände sig vara en nära släkting till 
befrielsehjälten och förevisade den Mannerheimska signetringen, som satt på en av 
hans fingrar. Jag hälsades sedan välkommen till att påbörja tre månaders prov-
tjänstgöring som amanuensaspirant den 1 februari. 
 Efter att ha blivit vederbörligen utrustad med stålpenna, bläckhorn, vita linjerade 
pappersark och ett hörn i expeditionsföreståndarens tjänsterum fick jag gå en orien-
teringsrunda i arkivkomplexet, som bestod av två sammanbyggda byggnader, den ena 
ett adelspalats från 1600-talet. Vid min hovsamma fråga om jag som maskinskriv-
ningskunnig inte kunde få disponera en skrivmaskin var svaret att sedan Gustaf II 
Adolfs tid hade tjänstemännen skrivit för hand och eventuellt behov av maskinutskrift 
klarades av damerna i kansliet. Därefter vidtogs visning av sektionerna av respektive 
förste arkivarie som efter en dags seriös och lärd konversation lade bort titlarna med 
aspiranten genom att tillkännage sitt studentexamensår.  
 
All vår början bliver svår 
Den andra veckan ägnades åt provtjänstgöring i forskarexpeditionen tillsammans med 
någon av de yngre arkivarierna. Kända personer passerade revy vid expeditionsdisken, 
universitetskanslern Thomson, skalden Ture Nerman, akademiledamoten Ingvar 
Andersson m.fl. Hembygds- och släktforskare var sällsynta gäster och skulle “behand-
las som supplikanter” dvs. nådigt få vänta på att de lärda herrarna skulle nedlåta sig till 
att ägna sig åt deras oväsentliga frågeställningar. Universitetsstuderande skulle helst ha 
ett intyg från sin handledare för att bli föremål för uppmärksamhet. Veckan blev 
hektisk, då det även gällde att snappa upp så mycket information som möjligt om 
rutiner och förteckningsbestånd. Det kändes tryggt att ha en äldre kollega vid sidan 
med sakkunnig assistans. 
 Nästa vecka blev en katastrof. Expeditionsföreståndaren meddelade att det inte 
fanns någon i huset som kunde handleda mig utan jag fick klara forskarexpeditionen på 
egen hand. Av de yngre tjänstemännen var någon på SIDA-uppdrag i Teheran, en 
annan på arkivkurs i Paris, en tredje befann sig på mentalsjukhus efter en olycklig 
skilsmässa, en fjärde vikarierade som landsarkivarie i Östersund osv. Jag försökte så 
gott som möjligt utnyttja de gångna veckornas information om det jättelika arkiv-
beståndet från tidig medeltid till nutid och dirigera vaktmästarna till de olika arkiv-
magasinen för att plocka fram de önskade volymerna. Forskarna såg litet tvivlande ut 
ibland efter beställningsmissar och “goddag yxskaft”-svar på knepiga frågor. 
Självförtroendet sjönk efterhand som jag insåg min begränsning och lätta kun-
skapsbagage i detta sammanhang. När veckan var slut led jag av en svår huvudvärk 
men gav mig själv en veckas respit innan handduken skulle kastas in. Samma sak 
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veckan därpå. Ingen avlastning i forskarexpeditionen i form av tillfrisknade eller hem-
komna kollegor. Det var bara att bita i tänderna och härda ut. Efterhand visade det sig 
att forskarna inte längre protesterade lika ofta på mina förslag om lämpliga 
arkivvolymer som tidigare utan det kom till och med något erkännsamt ord som tack 
för mina tips. Missnöjet på högre ort var kanske inte heller så stort som jag fruktade 
och efter två månaders provtjänstgöring anställdes jag den 1 april 1966 som amanuens 
vid Riksarkivet. 
 Åren gick och arbetet med att förbereda flyttningen av Riksarkivet till de nya 
moderna lokalerna under jord i Marieberg påskyndades. Sektionernas arkivmaterial 
inventerades och arkivförteckningar reviderades eller upplades på nytt. Mitt första år 
var jag placerad på sektionen för Enskilda arkiv under Nils F Holm, vårdare av det 
Bernadotteska familjearkivet och utgivare av Oscar II:s dagböcker, och fick ta del av 
hans kunskaper om den franske marskalken och lättsamt hovskvaller. Därefter för-
flyttades jag till sektionen för Kungl Maj:ts kansli under chefskap av Folke Sleman 
med bakgrund vid Stockholms stadsarkiv och det stadshistoriska institutet samt med 
stora insikter i förvaltning och domstolsväsende. 
 Respekten för de lärda herrarna var stor men efterhand gick det lättare att ta 
kontakt och få del av den informationsbank de besatt. Eftersom jag av forskarna 
uppfattades som en “hygglig” arkivarie kunde jag förmedla kunskap och tips till både 
högskolestuderande och intresserade amatörforskare. Det kändes stimulerande att finna 
okända handlingar i oordnade arkiv och delge professorer i rättshistoria och 
skönlitterära författare information som kunde ge deras verk en ny och oväntad vink-
ling. Kontaktnätet blev med tiden betydande och rollen som arkivinformatör kändes 
positiv. 
 Min licentiatavhandling byggde på en idé av lärdomshistorikern Sten Lindroth. 
Denne hade i min tentamensbok sett att jag tagit studenten i Härnösand och då börjat 
spekulera i varför så många av 1600- och 1700-talets lärda män hade norrländsk 
bakgrund. Jag började därför att forska om elevrekryteringen till Härnösands gymna-
sium under äldre tid med Sten Carlsson som handledare. Avhandlingsarbetet föran-
ledde många arkivresor till landsarkiven i Härnösand och Östersund och jag fick på 
köpet kännedom om det lokala arkivmaterialet och därmed anledning att följa 
dokumentens väg mellan olika myndigheter. Under min tid vid Riksarkivet pendlade 
jag från Uppsala, något som gick bra så länge Riksarkivet låg på Riddarholmen, endast 
ett stenkast från Stockholm Central. Efter flyttningen till Marieberg förlängdes pend-
lingstiden avsevärt och tanken på att söka tjänst vid hemstadens landsarkiv i 
Härnösand kom att aktualiseras. 
 
Tillbaka till Norrlands Athen 
I september 1971 tillträdde jag en arkivarietjänst vid landsarkivet i Härnösand. Under 
året kom nästan hela den akademiska arbetsstyrkan vid arkivet att bytas ut. Kontinuitet 
och kontaktytor försämrades drastiskt då nya förmågor fick ta vid efter befatt-
ningshavare med lång erfarenhet. Jag hade en fördel av att under en tioårsperiod ha 
forskat i landsarkivets material och blev därför den tjänsteman som fick bli all-
mänhetens kunskapsbank och ta första stöten vid lösande av arkivaliska problem. 
Kontakterna med det nya universitetet i Umeå stod också på dagordningen. I första 
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hand gällde det att ställa upp med arkivvisningar för bussexkursioner till Stockholm 
och Uppsala, vilka mellanlandade i Härnösand. 
 Bland forskarna från Umeå minns jag Ossian Egerbladh med Umeå lappmarks 
kolonisation som huvudintresse samt Egil Johansson som specialiserade sig på 
prästernas koder i husförhörslängderna. Egil var envis men lättsam att språka med och 
älskade att sätta mig på det hala när det gällde ovanliga frågeställningar. Han kom ofta 
dragande med unga adepter som han ville introducera i forskningens mysterier. Han 
hade också goda kontakter med olika fonder och älskade att dra igång nya projekt. 
1972 var Demografiska databasen på gång och kontakterna intensifierades i samband 
med urvalet av försöksförsamlingar. Egil ville senare framhäva att det var jag som 
hade kommit med förslaget om Tuna församling i Medelpad som lämpligt försöks-
område men jag har en känsla av att det var Egil som med varsam och osynlig hand 
ledde mig till förslaget. 
 
Registreringsbasen i Ramsele 
Under 70-talet ledde samarbetet med Egil och hans grupp till många besök i Umeå och 
Haparanda och övriga orter i Västerbotten och Norrbotten där registreringsarbetet 
ledde till nya avknoppningar i form av registreringsbaser. Kontakterna med forsk-
ningsvärlden underlättades av deltagande i de konferenser och symposier som demo-
grafiprojektet genererade. I mitten av 70-talet fick också landsarkivet möjlighet att 
inrätta en enhet för registrering av olika typer av arkivmaterial. Denna förlades till 
Ångermanlands glesbygd i Ramsele och namnet registreringsbas hämtade vi från 
enheterna i Haparanda och Torneå. Tiotalet damer fick läras upp med maskinskrivning 
och handskriftsläsning. Landsarkivets bestånd av register utökades i snabb takt, i första 
hand vigsel- och dödregister till de ångermanländska kyrkböckerna. 
 En ambition var också att få fram register till dokument som kunde vara av 
intresse för den akademiska forskningen och samtidigt peka på outnyttjat arkiv-
material. Passjournalerna för inrikes pass i länsstyrelsearkiven registrerades, liksom 
Sundsvalls sjömanshusarkiv. Försök gjordes att rekonstruera ett genom brand förstört 
kyrkoarkiv (Ockelbo) och Ossian Egerbladhs byaforskning om Lycksele renskrevs och 
försågs med register. 
 Vi lyckades övertala en av landsarkivets frilansande medarbetare Bengt Erik 
Näsholm med rötter i arbetslöshetens Ådalen att anta föreståndarskapet i Ramsele med 
dess täta kontakter med AMS och arbetsförmedling. Det gällde också att odla fram ett 
avnämarintresse för databasens medelpadsprodukter i Sundsvallsbygden. Idén till 
AFFAS (Arbetsgruppen För Forskning Angående Sundsvallsbygden) kom från Egil 
men han hade drivande medhjälpare i form av Bi Puranen och Bengt Grensjö samt 
Tom Salén, stadsarkivarie i Sundsvall. Vid besök hos Bi i Armasjärvi koncipierades 
arbetsmetoder och uppläggning av projektet, som bl.a. kom att resultera i årliga 
konferenser runt om i östra Medelpad. I samband med en konferens i Söråkers stifts-
gård, med bl.a. deltagande från Umeå av historieprofessorn Sune Åkerman och Mitt-
högskolans rektor Ola Roman, diskuterades kopplingar av datamaterialet till arkiv-
material vid de statliga arkiven. Arkiven skulle kunna förvänta en anstormning av 
akademiska forskare samt släkt- och hembygdsforskare, vilka skulle vilja forska vidare 
efter att ha fått uppslag och idéer via datorerna. “Gräv där du står”-rörelsen med 
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författaren Sven Lindqvist som portalfigur var vid denna tid högst aktuell och 
landsarkiven hade redan känt av ett starkt ökat intresse från släktforskarnas sida sedan 
kyrkoböcker avseende senare hälften av 1800-talet inlevererats från pastorsämbetena 
under det närmast gångna decenniet. Landsarkivarien i Härnösand Jöran Wibling 
lanserade vid estradsamtalet vid denna söråkerskonferens att landsarkiven skulle 
behöva en särskild “arkivlektor” för att avlasta de övriga tjänstemännen från 
kontakterna med forskarnätverken; arkivens traditionellt huvudsakliga arbetsuppgifter 
var ju att ordna arkiv och att se till att myndigheterna skötte sina arkiv efter lagar och 
förordningar. Ett stort landsarkivdistrikt som Härnösand, omfattande nära hälften av 
Sveriges ytvidd, krävde dessutom långa och tidskrävande resor, vilka tärde på 
resurserna. 
 Egil Johansson snappade snabbt upp den nya termen och försökte på olika sätt att 
finna former för att finansiera en tjänst som arkivlektor stationerad vid landsarkivet i 
Härnösand men med primär arbetsuppgift att vara kontaktyta och bollplank för 
forskarna vid det norrländska universitetet. Uppslaget tycktes dock vara dödfött då det 
var svårt att vinna statsmakternas intresse i ett trängt finansiellt läge. Av olika anled-
ningar började jag vid denna tid att söka mig bort från landsarkivet i Härnösand. 
Landsarkiven i Visby och Uppsala var av familjeskäl lämpliga arbetsplatser men även 
Krigsarkivet i Stockholm lockade. Det blev så småningom en förste arkivarietjänst vid 
Krigsarkivet som tillträddes våren 1981. 
 
SVAR etableras 
Vid ett avskedsbesök i Ramsele under senvåren samma år presenterade registrerings-
basens föreståndare en idé om att inrätta ett Svenskt Genealogiskt Center i Ramsele 
med mormonernas forskningsinstitution i Salt Lake City som förebild. Mina släkt-
forskarkontakter i form av styrelseledamotskap i Genealogiska Föreningen skulle 
därvid vara av värde. Vi diskuterade även värdet av att knyta Egil Johansson till 
projektet med tanke på dennes goda kontakter inom forskarvärlden. 
 Under hösten 1981 kom både Egil Johansson och Bengt Erik Näsholm på besök 
till Krigsarkivet och vi hade där överläggningar med både krigsarkivarien Alf Åberg 
och arkivets administrative chef Erik Norberg, sedermera riksarkivarie. Krigsarkivet 
hade också fått känning av ett ökat utnyttjande av originalhandlingarna p.g.a. nya 
forskargrupper och hade varit inne på tanken att utnyttja mormonernas rullfilmer av de 
militära soldatrullorna i stället för de slitna originalvolymerna. Här fanns alltså en 
storkund till mikrokorten, som skulle produceras i Ramsele! Ett sammanträde utlystes 
till Ramsele med deltagande av representanter för länsstyrelse, länsarbetsnämnd, 
kommun, landsarkiv och Umeå universitet i form av Egil Johansson, som vid sittande 
bord lanserade namnet på den nya verksamheten: SVAR - Svensk Arkivformation. En 
enhällig arbetsgrupp slöt upp och man beslutade att inrätta en försöksverksamhet den 1 
april 1982 under namnet För-SVAR. 
 
”Arkivlektorn” blir verklighet till sist 
Det blev en kort sejour vid Krigsarkivet och den 1 januari 1982 tillträdde jag en tjänst, 
inte som arkivlektor men som universitetslektor, vid Umeå universitet, stationerad vid 
landsarkivet i Härnösand och förordnad på tre år. Arbetsuppgiften blev primärt att 
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förbereda verksamheten i Ramsele tillsammans med länsstyrelsens arbetsgrupp be-
stående av Christer Troselius och Lars-Gunnar Rönnqvist samt den blivande chefen för 
SVAR Bengt Erik Näsholm och med Egil Johansson som intensiv uppbackare. Efter 
tre månader var vi så beredda att ta emot den första gruppen medarbetare som skulle 
tränas för de nya arbetsuppgifterna. 
 “Arkivlektorn” fick i uppdrag att bereda marken för det nya mediet för forsk-
ning, mikrofiche eller med Riksarkivets terminologi “mikrokort”. Att läsa original-
dokument i arkivens forskarsalar eller utnyttja rullfilm av dagstidningar var gammalt 
och beprövat men att hantera mikrokorten i läsapparater var något nytt och oprövat och 
möttes med stor misstänksamhet. Egils baktanke var att bygga upp ett jättelager av 
mikrokort i Umeå med hjälp av SVAR i Ramsele som under de tre första försöksåren 
skulle stå under Umeå universitets ledning med Egil som föreståndare. På så sätt skulle 
universitetet vinna tillbaka den forskningsresurs som gick förlorad i och med att 
Landsarkivet i Härnösand byggde sig fast i den västernorrländska residensstaden. 
Informativa samtal med lärare och studenter ingick i denna “sales promotion” men 
också besök på andra lärosäten runt om i landet i syfte att vinna en bredare marknad. 
Från universitetets sida fanns också en baktanke att jag skulle ordna upp institutioner-
nas arkiv då Riksarkivet visat sitt missnöje med det undermåliga förteckningsarbetet i 
Umeå. Här ställde jag mig dock kallsinnig och fick här stöd av den städse närvarande 
Egil. 
 Produktionen i Ramsele fick mer och mer fart och intäkterna började komma in i 
allt stridare strömmar. Riksarkivet började få upp ögonen för verksamhetens potential 
och att Umeå universitet tjänade grova pengar på arkivens råvaror i form av kyrk-
böcker och andra historiska handlingar. Sammanträde skedde på sammanträde. 
Kommun och länsstyrelse spenderade stora summor på Hotell Färnlöf i Ramsele och 
Hallstabergets hotell i Sollefteå för att få beslutsfattarna att fatta ett för bygden så 
riktigt beslut som möjligt. Riksarkivet tillgrep närmast utpressningsmetoder för att 
tilltvinga sig huvudmannaskapet. SVAR skulle inte få tillgång till originalfilmerna, 
som förvarades på Riksarkivet, om inte Umeå universitet släppte sin roll som 
administrativ huvudman. Själv skulle jag inte få tillgång till arkivmagasinen i den nya 
landsarkivbyggnaden i Härnösand, trots min grundtjänst på Krigsarkivet, om inte min 
tjänst överfördes till Riksarkivet!  
 Under hösten 1983 skänktes en startplåt till en blivande forskningsfilial till 
SVAR vid universitetet i Umeå i form av ett antal pärmar innehållande olika typer av 
arkivhandlingar på mikrokort. Överlämnandet blev föremål för en notis i ortstid-
ningarna.  
 Den 1 juli 1984 permanentades så SVAR men med Riksarkivet som huvudman 
och min tjänst som arkivlektor/universitetslektor omvandlades till en förste arkivarie-
tjänst. Av rädsla för att SVAR skulle få en för stark chef med för goda förbindelser och 
kontakter inom forskarvärlden fick Egil Johansson lämna SVAR-organisationen och 
platschefen i Ramsele fick ta över chefskapet. Enligt riksarkivarien skulle “det varma 
flödet från Egils sol i Umeå befordra tillväxten av den nya plantan i Ramseles jord”! 
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Ur Västerbottens-Kuriren 1983-10-08. Foto till artikeln ”Umeå först med nya medier 
i arkiven” Fr.v. ses Ulf Olsson (professor i ekonomisk historia, Umeå universitet), 
Karin Snellman (Forskningsarkivet), Bengt Erik Näsholm (SVAR) och  
Anna-Lena Åström (Forskningsarkivet) 
Foto: Roland Berggren, Västerbottens-Kurren  
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