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Elsi Ekstedt 
 
 
 
 

Bibliotekens och arkivens roll för hembygds-
forskningen i Västerbotten 
 
 
Studieförbunden och folkbiblioteken 
Västerbotten har en lång tradition av studiecirkelverksamhet inom skilda områden. 
Under många år var Västerbotten det län, som anordnat flest studiecirklar i Sverige 
och med högst antal deltagare.  
 Folkbiblioteken var viktiga för det fria bildningsarbetet både som kunskapskällor 
och studielokaler. Många cirklar handlade om släktforskning, den egna bygden eller 
om Västerbotten ur olika perspektiv, det som ofta kallas Hembygdsforskning, där 
tillgången till ett allsidigt bokbestånd var viktigt. Dessutom behövdes tillgång till 
arkivalier i form av mikrofilm, mikrofiche samt läsapparater.  
 Folkbiblioteken har genom åren byggt upp samlingar som, utöver den nationella 
litteraturen, har bestånd av litteratur om bygden och regionen, både skönlitteratur och 
facklitteratur. Sven Lindqvists bok Gräv där du står var till stor hjälp i detta arbete. 
Han visade som en av de första, att varje avdelning inom biblioteket kan innehålla 
något som berör den egna bygden. Hela biblioteket skall användas, inte bara hyllorna 
med hembygdslitteratur. En viktig ingång till grundläggande allmän kunskap om 
Västerbotten blev sedermera Norrländsk Uppslagsbok (1993-1996), som är den första 
moderna uppslagsboken över en europeisk region.  
 Cirkeldeltagarna samlade material, sammanställde och publicerade det. Tidigare 
okänt material togs fram ur byrålådor, familjearkiv och byakistor samtidigt som andra 
mer officiella källor också visade sig vara behövliga.  
 Studiedagar och kurser inom dessa områden ordnades av Länsbildningsförbundet 
och Länsbiblioteket. Lärare vid universitetet medverkade ofta som föreläsare. Det blev 
ett naturligt närmande mellan invånarna i Västerbotten och universitetet med ett utbyte 
av kunskaper. 
 
Umeå universitet 
Tillkomsten av Umeå universitet 1963 innebar nya möjligheter till studier och utbild-
ning för norrlänningarna. Under 1970 och 1980-talen ökade antalet kurser inom olika 
ämnen på halvfart/distans i Umeå. Dessutom förlades också många kurser till andra 
kommuner, dock utan att anslag till litteratur följde med. 
 De studerande sökte efter kurslitteratur i första hand i sin hemkommuns 
bibliotek. Det innebar nya förväntningar och krav på folkbiblioteken, som försökte 
tillgodose dessa genom komplettering av mediabestånden. Det medförde också många 
inlån av litteratur som var alltför speciell för att de lokala biblioteken skulle köpa den 
eller var slutsåld på förlagen.  
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 Det visade sig emellertid också vara nödvändigt med en effektivisering av verk-
samheten för att få resurserna att räcka till. 
 
Utveckling av kommunbiblioteken 
Vid kommunsammanslagningarna i början av 1970-talet tillskapades ett huvud-
bibliotek i de nya kommunerna. De övriga biblioteken blev filialer eller bokstationer. 
Genomförandet av 1974 års kulturpolitik sammanföll med universitetets expansion 
och medförde ett uppsving för folkbiblioteken i hela landet, också för Västerbotten.  
 
Personal 
Den första åtgärden var i regel att anställa en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie. 
 
Lokaler 
Nya bibliotek byggdes eller förbättringar gjordes i de gamla lokalerna, där önskemålen 
om bl.a. fler studieplatser tillgodosågs. 
 
Media 
Vid kommunsammanläggningarna tillfördes moderkommunen boksamlingar, som 
sammanfördes och förtecknades i en gemensam katalog. Samtliga mediebestånd 
genomgicks, vilket var en grannlaga uppgift, eftersom utrymmet i befintliga lokaler 
var ytterst begränsat. Det blev lättare att gallra, sedan Länsbiblioteket efter mönster 
från Malmö stadsbibliotek inrättade en Länsdepå i Umeå, dit kommunbiblioteken 
kunde skicka övertaliga exemplar. Här kunde biblioteken också komplettera sina 
bokbestånd. Denna kombination av magasin och clearingcentral blev senare grunden 
till Depåbiblioteket i Umeå med riksansvar. Det har visat sig att det till största delen är 
forskningsbiblioteken som använder sig av Depåbiblioteket. 
 Länsbiblioteket sammanställde ett datoriserat register över tidskrifterna på 
kommunbiblioteken i länet, vilket ledde till att bestånden av tidningar och tidskrifter 
förbättrades såväl beträffande kvalitet som kvantitet. Det egna beståndet kom således 
att utnyttjas bättre. Registret uppdaterades årligen. 
 
Datorisering av biblioteksrutinerna 
Biblioteken i landet var tidiga med att använda informations- och bibliografiska 
databaser. Däremot dröjde det innan man datoriserade in- och utlåningsrutiner. 
 Det blev en angelägen uppgift att påskynda datoriseringen. Länsbiblioteket 
initierade det första interkommunala samarbetet mellan biblioteken i Bjurholm, 
Vindeln och Vännäs. Ett för de tre kommunerna gemensamt datasystem för in- och 
utlåningsrutiner installerades. Dorotea, Vilhelmina och Åsele startade på eget initiativ 
ett liknande samarbete. De övriga biblioteken i länet samarbetade på olika sätt. 
Västerbotten blev därigenom det första län där samtliga huvudbibliotek datoriserades. 
 Materialet är ibland unikt. Digitaliserade kataloger över bestånden underlättar 
lokalisering och förmedling av lån.  
 
Fortbildning 
Länsbiblioteket ordnade fortbildning inom olika områden ofta tillsammans med 
dåvarande länsskolnämnden. Vi kunde på så vis nå lärare och bibliotekarier samtidigt 
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och samarbetet mellan skola och bibliotek kunde planeras. Mycket litteratur inköptes 
till biblioteken efter dessa studiedagar. 
 Vid en sådan studiedag i Vilhelmina fick vi tillsammans lyssna på professor Egil 
Johansson, som berättade om sin forskning om läskunnighet baserad på kyrko-
arkivalier i Bygdeå. En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i 
Bygdeå socken 1845-1873. (1972). 

Kompletterande mediaförsörjning 
Länsbibliotekens uppgifter är bland andra att bistå de lokala biblioteken med rådgiv-
ning och utveckling samt kompletterande mediaförsörjning. Med kompletterande 
media menas att låna ut eller förmedla litteratur som saknas på det kommunala 
biblioteket. Den etablerade lånekedjan var i slutet av 1990-talet: Kommunbibliotek – 
länsbibliotek - specialbibliotek och universitetsbibliotek. Den följdes i möjligaste mån. 
Idag ser den helt annorlunda ut genom att samtliga bibliotek via Internet kan se var en 
bok finns. 
 
Tryckt material 
Antalet beställningar på såväl böcker som tidskrifter ökade i betydande grad, samtidigt 
som portokostnaderna ökade. Att försöka hålla kostnaderna för transporterna nere var 
ett ständigt problem.  
 Böckerna och mikrofilmsrullarna packades i specialsydda tygpåsar och skickades 
under en tid med landstingets budbilar, vilket minskade kostnaderna. Det var emeller-
tid en osäker service, och ibland också mycket långsam form av distribution, som 
därför så småningom upphörde och vi återgick till att använda post och busstrans-
porter. 
 Åtkomsten till litteratur som inte fanns på det egna biblioteket fungerade bra. Be-
tydligt svårare var det med arkivmaterial.  
 
Arkivalier 
Släkt- och hembygdsforskarna behövde tillgång till arkivmaterial. Framför allt var det 
kyrkobokföringsmaterialet som efterfrågades. Det fanns på mikrofilm sedan 1950-
talet. Firman Rekolid hade på uppdrag av mormonerna i Salt Lake City i USA mikro-
filmat kyrkböcker. Biblioteken hade i allmänhet förvärvat kopior av de filmer som 
rörde den egna kommunen. Till dessa fanns register som emellertid var mycket svår-
använda.  
 Förmedlingen av mikrofilmer var ett stort bekymmer. På de mest efterfrågade 
rullarna var det ständigt köer. Låntagaren fick endast beställa fem rullar i taget. Ofta 
levererades rullarna i fel ordning. Arbetet med att effektuera beställningarna, (hämta 
rullarna från hyllorna, registrera lånet, paketera och posta) stod inte i rimlig proportion 
till arbetet med att belägga beställningen (identifiera vilken film som avsågs), som i 
regel var mycket enkel. När rullarna kom tillbaka till biblioteket, avregistrerades lånet 
samt kontrollerades att rullarna var oskadade, återspolade samt låg i rätt askar. 
Därefter skulle askarna sättas upp i hyllan. Bibliotekspersonalen behövdes för andra 
uppgifter. 
 Som ansvarig för den kompletterande medieförsörjningen i länet hade jag grubb-
lat mycket på hur man skulle förbättra servicen med mikrofilmer. Ensamma kunde 
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biblioteken inte lösa problemet. Men en möjlighet att få diskutera det med företrädare 
för arkiven dök oväntat upp. 
 
SVAR 
Dåvarande folkbiblioteksutredningen med statsrådet Birgit Rodhe i spetsen besökte i 
början av 1980-talet Västerbotten och jag fick tillfälle att berätta om våra bekymmer 
med hanteringen av mikrofilmer. Någon månad senare blev jag tillfrågad att, som 
utbildningsdepartementets biblioteksrepresentant, ingå i den utredning som skulle 
bereda frågan om hur tillgången till arkivalier skulle lösas. Jag tackade med glädje ja. 
 Initiativtagare till utredningen var professor Egil Johansson som också blev dess 
ordförande. Utredningen skulle ge förslag på hur hanteringen av de mikrofilmade 
kyrkoarkivalierna skulle ske i framtiden. Mikrofilmerna skulle nu överföras till mikro-
kort/fiche. 
 Det blev ett mycket stimulerande och spännande arbete. Sammanhållningen i 
utredningsgruppen var mycket god. Arkiven liksom museer och bibliotek arbetade 
med begränsade ekonomiska resurser, en gemensam faktor som vi ständigt måste ha i 
minnet. 
 Arbetsnamnet på den planerade institutionen formulerade prof. Johansson: 
SVAR, SVensk ARkivinformation i Ramsele. Ett av direktiven för utredningen var att 
SVAR skulle vara till nytta för forskningen. Ett annat var att SVAR i framtiden skulle 
vara självfinansierande. SVAR måste alltså planera för att kunna sälja sina produkter. 
  
Mikrofiche istället för mikrofilm 
Biblioteken i Västerbotten testade tidigt SVAR:s tjänster. Föreståndaren för registrer-
ingsbasen i Ramsele, och sedan chefen för SVAR, Bengt Erik Näsholm var mycket 
lyhörd för bibliotekens synpunkter och försökte så långt som möjligt tillgodose deras 
önskemål. Tillsammans utarbetade vi rutiner som sedan kom att användas i övriga 
landet. Ett avtal upprättades mellan kommunbiblioteken i länet och SVAR vilket 
innebar, att kommunbiblioteken skulle köpa de arkivalier som berörde den egna 
kommunen och länsbiblioteket en uppsättning av samtliga arkivalier som berörde hela 
Västerbotten.  
 Genom att alla kommunbibliotek gjorde sina inköp vid ett tillfälle fick vi ett 
förmånligt pris. Samtidigt bestämde vi att de låntagare som ville låna/hyra fiche över 
andra kommuner i Västerbotten än den egna, skulle från SVAR få sina fiche hem-
skickade kostnadsfritt. Länsbiblioteket betalade dessa kostnader det första året. Det 
hade vi råd med, eftersom vi hade överlåtit all hantering till SVAR. Följande år 
betalade varje kommun i länet kostnader för sina låntagare för servicen från SVAR. 
Numera står beställaren själv för kostnaderna.  
 Som nämnts lånar länsbiblioteken kompletterande media av varandra. Detta 
gällde även mikrofilmade kyrkoarkivalier. I Västerbotten skedde detta via låne-
centralen, en av landets tre lånecentraler, som är en avdelning av Umeå stadsbibliotek. 
 Marknadsföringen bland övriga länsbibliotek hade gått trögt. Länsbiblioteken 
kunde inte som brukligt var, fatta ett gemensamt beslut att använda SVAR istället för 
att som tidigare låna av varandra. Detta berodde på att samtliga kyrkoarkivalier inte 
var konverterade till fiche, utan vissa länsbibliotek måste fortsätta med utlån av rullar. 
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 I Umeå tog vi därför en dag det drastiska beslutet att när det gällde inlån av 
arkivalier över Västerbotten, hänvisa länsbiblioteken till SVAR istället för till låne-
centralen i Umeå. Att säga att beslutet inte var populärt bland övriga länsbibliotek är 
ett understatement. Men det påskyndade otvivelaktigt processen att flytta hanteringen 
av arkivalier från biblioteken till SVAR samtidigt som det innebar början till inkom-
ster för SVAR. Ett utökat samarbete mellan biblioteken och arkiven blev följden.  
 
SVAR inte bara kyrkoarkivalier 
Uthyrningen av kyrkoarkivalier fungerade bra. Allteftersom inkomsterna ökade och 
önskemål om nyfilmningar kunde tillgodoses vidgades verksamheten. Samtliga biblio-
tek i Sverige kom senare att teckna avtal med SVAR om service. 
 SVAR bedriver idag en omfattande verksamhet med att tillhandahålla arkiv-
material på nya medier. En viktig insats är t.ex. filmningen av den pressklippsamling 
om samer som finns på biblioteket i Vilhelmina. 
 Tillkomsten av SVAR har fått stort utrymme i denna artikel på grund av att 
SVAR:s produkter var en förutsättning för att förnya lokalhistorisk forskning. 
 
Forskningsarkivet i Umeå 
Genom tillskapandet av Forskningsarkivet i Umeå 1983 i nära anslutning till Univer-
sitetsbiblioteket blev inte bara stora delar av SVAR:s produkter utan också andra 
arkivalier tillgängliga i Umeå. Besökarna har dessutom möjlighet att få hjälp att an-
vända materialet av utbildade arkivarier som tjänstgör i forskarsalen. I denna nya miljö 
för forskning och utbildning kan också amatörforskare och universitetsforskare utbyta 
erfarenheter.  
 Forskningsarkivet ägnar också mycket av sin tid åt att tillgängliggöra och 
digitalisera material. Ett av de första externa uppdragen var att för Länsbiblioteket 
optiskt läsa in Erik Marklunds, Övre Norrland i litteraturen. En bibliografi över 
Norrbottens och Västerbottens län. Den skulle knytas till databasen Bothnica, som 
består av bibliografier över Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland tillgänglig på 
Internet. Ansvaret för databasen, som fortlöpande utvecklas, ligger på länsbiblioteken i 
dessa tre län. 
 Ett annat exempel på inscanning är Lars Thomassons, Samisk bibliografi. Där 
krävdes det helt andra insatser eftersom samiskan har en ortografi skild från den 
svenska. 
 
Hembygdsforskningen blir lokalhistorisk forskning 
Umeå universitet ordnade efter önskemål från bibliotekarierna i länet en A-kurs i 
lokalhistoria, den första akademiska utbildningen i detta ämne i landet. Kursen 
handlade mycket om källor och historiska hjälpvetenskaper men även om mentalitets-
forskning. Aktuell lokalhistorisk forskning i andra länder behandlades också. Den 
franske historikern och biblioteksmannen Emannuel Le Roy Laduries bok Montaillou. 
En fransk by 1294-1324 diskuterades bland annat. Boken bygger på dokument som 
inkvisitionen efterlämnade och som förvaras i Vatikanens bibliotek.  
 Den första kursen kom att följas av flera och dessutom av en B-kurs. Som 
gemensamt forskningsprojekt hade kursdeltagarna Västerbotten i äldre tider. Själv 
valde jag att gå igenom Bondeståndets protokoll och försöka se inom vilka områden 
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Västerbottens förhållande till riket i övrigt och vice versa avspeglades i protokollen. 
Vid läsningen stannade jag upp för namnet Anders Andersson från Tavelsjö. Han var 
för mig helt okänd men fängslade mig genom sitt kraftfulla agerande. I slutet av 1760-
talet valdes han som extra riksdagsman för Umeå socken och därefter som ordinarie 
vid de fem följande riksdagarna. I mars 1789 utnämndes han till talman för bonde-
ståndet och fick som sådan kontrasignera Förenings- och säkerhetsakten, som Gustav 
III genomdrev. Kungens makt stärktes och adeln berövades viktiga privilegier, såsom 
ensamrätt till en rad ämbeten och vissa jordinnehav.  
 
Arkiv på nya medier 
Umeå universitet ordnade också en kurs i arkivkunskap Arkiv på nya medier, som 
egentligen var en grundkurs i tillämpad datateknik. Läromedel var en ABC 800 som 
samtliga tjugo kursdeltagare samsades om! Det gick alldeles utmärkt. 
 
Perspektiv inför framtiden 
Samarbetet inom Europa bygger på en ökad kunskap om varandras regioner, likheter 
och särdrag. Att förutom den nationella historien göra lokalsamhällets och regionernas 
historia och kultur tillgängliga för alla medborgare blir, i detta perspektiv, allt 
viktigare. 
 Den moderna kommunikationstekniken övervinner avstånden i tid och rum och 
öppnar också nya forskningsområden. Arkiv, bibliotek och museer erbjuder möjlighet 
till forskning oberoende av bostadsort och blir härigenom länkar till andra institutioner 
nationellt och internationellt.  
 Jämförande forskning med lokalt baserat material kan bedrivas inom i stort sett 
alla områden. Tidigare ej använda källor och metoder kan ge forskningen ny inrikt-
ning. Nya former för samverkan mellan regioner i Europa behöver också prövas, vilket 
innebär överskridande av institutionella och nationella gränser. 
 Vi måste därför fortsätta att bevaka, vårda och tillgängliggöra kunskap om vår 
egen bygd och sätta in den i ett större sammanhang för att i realiteten vara en del av 
Europas kulturarv. Ökad medvetenhet och engagemang i dessa arbetsuppgifter gör det 
lättare att till det svenska perspektivet också lägga det europeiska. 
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