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Gunilla Hammarland 
 
 
 
 

Forsknings- och författararkiv vid Örebro 
universitetsbibliotek 
 
 
Inledning 
Den 1 september 1999 startade planering och uppbyggnad av ett forsknings- och 
författararkiv vid universitetsbiblioteket. Den 18 maj 2000 kunde Riksarkivarie Erik 
Norberg inviga Forskningsarkivet vid Örebro universitetsbibliotek.  
 Forskningsarkivet vid Umeå universitet har fått vara förebild för programför-
klaring för Örebro. Det som sägs i Umeå forskningsarkivs programförklaring kan 
därför också – mutatis mutandis - sägas beträffande Örebro forskningsarkiv: 
 

Avsaknaden av landsarkiv och de stora avstånden till Stockholm har 
tvingat Umeå universitet att utveckla egna lösningar när det gäller att 
försörja utbildningen och forskningen med arkivinformation. 

 
Arkivet är i första hand till för universitetets forskare/lärare och studenter. I forsk-
ningsarkivet finns såväl traditionellt material, brevsamlingar och bibliografier som 
moderna digitaliserade databaser som spänner från medeltid till nutid. Under mottot 
”Forskningsarkiv i fokus” kan vi numera också erbjuda lärarledda presentationer av 
arkivets samlingar och komma med förslag till hur materialet kan användas inom en 
rad ämnesområden.  
 
Resurser 
Anslag 
Örebro Universitetsbibliotek avsatte 1999 drygt 1 miljon kronor för inköp av mikro-
kort avseende Örebro läns kyrkoarkiv, domstolsarkiv, brandförsäkringar och lant-
mäterihandlingar.  
Under 2000 förbrukades 472 tkr plus 1 milj. som anslogs till inköp av äldre årgångar 
av tidningsfilm. 
Under 2001 förbrukades 537 tkr plus 100 tkr på mikrofilm. 
Under 2002 förbrukades 606 tkr plus 390 tkr på mikrofilm. 
 
Personal 
1:e bibliotekarie Gunilla Hammarland, arkivansvarig. 
Universitetslektor Bob Engelbertsson, deltidstjänst som arkivpedagog. 
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Lokaler 
I Forskarläsesalen, på Plan 2 i Universitetsbiblioteket, finns ett 20-tal läsplatser. Här 
finns mikrokorts- och mikrofilmsläsare, kopieringsapparat och dator utrustad med 
inköpta CD-skivor och utgång till Internet. Allt arkivmaterial på mikrokort och mikro-
film förvaras här i läsesalen. En boksamling med litteratur som har anknytning till 
arkivet finns också här.  
 Låsbara skåp finns i läsesalen. Dessutom finns ett stort kassaskåp för tillfällig 
förvaring av arkivalier. Universitetsbiblioteket har också ett arkivrum som är godkänt 
av Riksarkivet för inlån av arkivalier. Universitetsbiblioteket har vidare tillgång till ett 
större arkivmagasin, godkänt av Riksarkivet, för förvaring av egna arkivalier. Arkivet 
byggdes ursprungligen för Vårdhögskolan. Universitetsbiblioteket disponerar arkiv-
magasinet så länge, i väntan på eget. Universitetsbiblioteket har kulvertförbindelse 
med arkivmagasinet. 
 
Forskningsarkivet 
Örebro universitetsbibliotek (dåvarande Högskolan i Örebro, Biblioteket) förvärvade 
redan på 1970/80-talen visst material på mikrofilm: 
Älvsborgs lösen i hertig Karl Filips hertigdöme 1614 
Landskapshandlingar Närke 1549-1630 
Hertig Karls registratur 1568-1597 
Registraturet RR vid Kungl. Maj:ts kansli 1591-1600 
Allmogens besvär Örebro län 1600-tal 
Roterings- och utskrivningslängder för landskapet Närke 1622-1676 
Generalmönsterrullor för Örebro län 1684-1721 
Geometriska jordeböcker för Örebro län 1600-tal 
 
Forskningsarkivet har sedan 1999 inköpt bl.a. följande arkiv på mikrokort från SVAR:  
• Örebro läns kyrkoarkiv 
• Lantmäteriet i Örebro län 
• Domstolsarkiv, Örebro läns domsagor 
• Brandförsäkringar 
• Militaria (Närke, Närke-Värmland) 
• Landskapshandlingar 
• Mantalslängder, Örebro län 
• SCB:s folkräkningar 1860, 1880, 1900 för Västmanlands, Södermanlands och 

Uppsala län 
• Landshövdingeberättelser Närke-Värmlands län 1740-1772 
 
Under 2003 har vi från Riksarkivet beställt och fått mikrofilm på Landshövdinge-
berättelser (femårsberättelser och liknande 1773-1820) avseende material som inte 
finns tryckt eller har filmats tidigare. (Se Riksarkivet, Depåbyråns stencil: Britta 
Lövgrens sammanställning ”Kommentar till översikt, Landshövdingeberättelser”).  
 Vidare har Forskningsarkivet beställt, och i dagsläget erhållit merparten av 
Örebro läns sockenstämmoprotokoll på mikrokort från SVAR. Örebro läns socken-
stämmoprotokoll var inte filmade tidigare utan SVAR filmar och konverterar till 
mikrokort på Örebros begäran.  
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 Forskningsarkivet får kontinuerligt mikrokort av Örebro läns kyrkoarkiv allt-
eftersom handlingarna blir tillgängliga enligt 70-årssekretessen. Under 2002 och 2003 
har Forskningsarkivet även ombesörjt inköp av äldre årgångar av tidningar på mikro-
film från Kungl. Biblioteket. 
 Forskningsarkivet har naturligtvis även införskaffat alla CD-skivor med relevans 
för arkivet. (Se www.ub.oru.se). 
 
Övrigt 
Centrum för nordiska textstudier vid Örebro universitet har överlämnat böcker, kopior 
av diverse olika handskrifter på mikrofilm och papperskopior. 
 
Skolledararkiv 
Margareta Björndahl, född Ahlbäck, Skolledare, rektor, FD  1935-  
Arbetsliggare m.m. från 1988 till 1999. (Ej registrerat.) 
 
Karl-Thore och Ingrid Herous samling 
Det senaste nyförvärvet till Forskningsarkivet är makarna Herous samling över musik-
artister, fotografier, autografer och brev (ca 8 hyllmeter) som överlämnades till Forsk-
ningsarkivet på försommaren 2003. Karl-Thore Herou har dessutom sammanställt ett 
lexikon maskinskrivet i lösbladssystem ”All världens tolkare av klassisk musik” i 33 
band. (Läs gärna artikeln i Jussi Björling Sällskapets tidning nr 20, 2003 om ”Herou-
samlingen av signerade porträtt på Jussi Björlingsmuseet”. Borlänge 2003.) 
 
 

 
 

 Foto ur Heurousamlingen. Celedonio Romero med sönerna Celin, Pepe och Angel
 i trädgården till huset i Hollywood. Fotot dedicerat till Karl-Thore Herou. 
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Författararkivet/Handskriftsamlingar 
Harald Forss arkiv 
Harald Forss 1911 – 1996.  
1997 bildades harald forss gille. Den 1 november 1998 överlämnade gillet Harald 
Forss efterlämnade papper till Författararkivet. Arkivet, som huvudsakligen består av 
recensioner, tidningsartiklar m.m. har ordnats av gillets kassör Gunn Severien, 
Hallsberg. Forskningsarkivet har låtit göra en broschyr om Harald Forss och hans 
arkiv som finns på webben. 
 I materialet från Harald Forss återfanns bl.a. en maskinskriven avskrift av ett 
brev från Karin Boye till Harald Forss, daterad 2 dec. 1940. Våren 2003 fick Författar-
arkivet e-post från Hatt Böcker & Handskrifter, Stockholm, där de omtalade att de 
hade just detta brev i original till försäljning. Harald Forss hade gett bort originalbrevet 
till Britt Johnstone som i sin tur gett det till Greta Claeson (januari 1950). Brevet 
hamnade därefter på den ”öppna” marknaden. Författararkivet köpte naturligtvis 
brevet! 
 
 

 
 
                                          Originalbrev från Karin Boye till Harald Forss 
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Sten Haglidens arkiv 
Sten Hagliden 1905-1979.  
Universitetsbiblioteket mottog Sten Haglidens lyriksamling i april 1998. Samlingen 
omfattar ett stort antal lyrikböcker med dedikationer från samtida lyriker, Sten 
Haglidens egna böcker, originalmanus till Haglidens egna böcker, utkast till omslag 
utförda av Karl-Erik Forsberg, Norstedts förlag, recensioner, anteckningsböcker m.m. 
(Samlingen är inte katalogiserad eller ordnad.) 
 
Jeremias i Tröstlösa 
Levi Rickson (Jeremias i Tröstlösa) 1868-1967  
Poet, berättare, journalist på Nerikes Allehanda. Jeremias var en flitig brev- och kort-
skrivare. I Författararkivet finns nu - tack vare omtänksamma släktingar - brev, kort 
och fotografier från Jeremias till följande mottagare: Signe Annie Maria Palm, f. 
Hellberg, Ingegärd Slätmo, Elsa Landgren-Johansson, Evelina Rundblad-Melén och 
Sonia Melén 
 
Ida Bäckmann  
1867-1950 
Författare, lärare, journalist. Utöver romaner och reseskildringar skrev Ida Bäckmann 
ett par mycket omdiskuterade böcker om Fröding samt om sina relationer med Selma 
Lagerlöf, bl.a. boken Mitt liv med Selma Lagerlöf (1944). Från Örebro stadsbibliotek 
har ca 130 brev (åren 1928-1943) från Ida Bäckmann till fru Elin Hallgren överförts 
till Örebro universitetsbibliotek 
 
Lennart Engström  
1928-2000. 
TV- och radioproducent och författare. (Samlingen är inte ordnad.) 
 
Maj-Lenah Lindqvist 
1925-2002 
Lektor i svenska, teaterhistoriker, författare, har skrivit längre uppsatser och artiklar i 
litteratur-, teater- och kulturhistoria i museers och föreningars årsböcker, dagspress, 
lexikon och radio. Diverse manus, anteckningar. (Ej ordnat.) 
 
Mörnersamlingen 
Birger Mörner (1867-1930), konsul och författare, bl.a. till historiska romaner och 
reseskildringar från Söderhavet. Birger Mörner samlade under omfattande tjänsteresor 
världen runt företrädesvis gamla, sällsynta och praktfulla böcker, ofta i bibliofil- och 
praktupplagor. De många bokbanden från olika tider kan illustrera den tryckta bokens 
historia i Europa och ge skilda exempel på bokband och tryckeriteknik. I samlingen 
finns t.ex. några s.k. inkunabler, d.v.s. böcker trycka före år 1500. 
 I ett hundratal böcker har han klistrat in brev eller andra originalhandlingar, 
(tryfferat böckerna), som på något sätt anknyter till böckerna. I 1823 års upplaga av 
Carl von Linnés självbiografi finns inklistrat ett brev av Linné, daterat i maj 1752, där 
han på latin tackar en fransk minister i Stockholm för några frön han fått.  
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 Manuskriptsamlingen innehåller brev 
skrivna av flera århundradens europeiska 
kulturpersonligheter, bokmanuskript av sven-
ska författare från 1700-talet och framåt i 
tiden, samt utländska författare främst från 
Birger Mörners samtid. Samlingen vittnar om 
Birger Mörners omfattande kontakter med sin 
tids författare och konstnärer, men främst om 
hans nära vänskap med tre av tidens svenska 
förgrundsgestalter: August Strindberg, Verner 
von Heidenstam och Gustaf Fröding. 
 Birger Mörners samling förvärvades 
1928 av Samfundet Örebro stads- och läns-
biblioteks vänner som överlämnade den 1936 
till Örebro stadsbibliotek. Genom ett avtal 
som skrevs i december 2000 mellan Örebro 
stads- och länsbibliotek och Örebro univer-
sitetsbibliotek är Mörnersamlingen deponerad 
på Örebro universitetsbibliotek från och med 
2001-01-01. Det fulla ansvaret för Mörnersamlingen åvilar Örebro universitets-
bibliotek från och med detta datum.  
 Boksamlingen omfattar ca 8 000 band (ca 200 hyllmeter). Arkivet med hand-
skrifter, brev och manuskript omfattar ca 16 hyllmeter. Två gästböcker från Mauritz-
berg, Birger Mörners vita slott, finns i samlingen liksom den s.k. stamboken. Stam-
boken överlämnades till Mörnersamlingen 1977 efter hovsångerskan Marianne 
Mörners död. Marianne Mörner, ”Pyttan” var dotter till Birger Mörner.  
 I Mörnersamlingen finns dessutom ett fyrtiotal akvareller och målningar av 
Verner von Heidenstam. Flera av dem har österländska motiv – minne från orientresan 
1876- och motiv från Bibelns värld.  
 
Samarbete med andra arkiv  
Forskningsarkivet samarbetar med övriga arkiv i Örebro såsom bl.a. Stadsarkivet, 
ArkivCentrum, Örebro läns museums arkiv och bibliotek och Örebro läns landstings 
arkiv. Forskningsarkivet medverkar även tillsammans med övriga arkiv i Örebro län 
om Arkivens dag. 2002 anordnade arkiven en gemensam utställning på Länsmuseet 
under den nationella rubriken ”skandaler”. Forskningsarkivet visade ur Birger Mörners 
privata fotoalbum fotografier på skalder i nakenskrud, dvs. Albert Engström, Verner 
von Heidenstam och Gustaf Fröding.  
 Örebro universitet svarade på utredningen ”Arkiv för alla – nu och i framtiden” 
(SOU 2002:78) I detta svar framförde universitetet sina åsikter om att man inte före-
språkar ett nytt landsarkiv men väl en önskan att få ”hem” lokalt material till länet och 
ett konkret samarbete med ArkivCentrum. Ett utdrag ur remissvaret följer nedan: 

 

Birger Mörner. Foto ur Mörnersamlingen.



 157

4.7 Förvaring av arkivmaterial 
 

De påpekanden som görs i betänkandet om att arkivmaterial ska för-
varas i den region de avspeglar omintetgörs dessvärre av det faktum att 
en del landsarkivsområden är mycket stora. Betydelsen av att förvara 
arkivmaterial nära de medborgare de berör kan inte överskattas.  
 Universitetet förespråkar inte att nya landsarkiv ska inrättas 
men anser att regionala- och lokala arkivmaterial ska kunna få depo-
neras av sådana arkivinstitutioner som har de resurser - arkivlokaler och 
personal - och den kompetens som behövs för att kunna ta hand om 
materialet.  
 Vid Örebro universitet finns planer på att bygga en större 
arkivlokal vid universitetsbiblioteket med utgångspunkt i det forsknings-
arkiv som redan har inrättats. I planerna ingår att ArkivCentrum Örebro 
län (Folkrörelsernas arkiv i Örebro och Örebro läns företagsarkiv) 
flyttar hela sin verksamhet till forskningsarkivet som härigenom skulle få 
en kraftig kompetensförstärkning. Tanken är också att forsk-
ningsarkivet, om möjlighet ges, ska kunna härbärgera regionala- och 
lokala arkivmaterial från Örebro län som förvaras vid Landsarkivet i 
Uppsala.  
 En sådan lösning skulle inte bara underlätta för studenter och 
forskare vid Örebro universitet att använda regionala- och lokala 
arkivmaterial utan det skulle också ge goda förutsättningar för att kunna 
tillgängliggöra arkivinformation rörande Örebroregionen även för 
andra grupper. Ett nära samarbete med Örebro stadsarkiv, Örebro 
stadsbibliotek, Örebro läns museum och andra kulturinstitutioner ingår 
som en självklar del i en sådan ambition. 

 
 Forskningsarkivet i Örebro känner trots avståndet ett starkt stöd från Forsknings-
arkivet i Umeå. Umeå har ju redan 20 år på nacken och Örebro travar på i koltåldern. 
Det tar tid att bygga upp en ny verksamhet och försöka göra den känd för tilltänkta 
avnämare, forskare, studerande m.fl.  
 I samarbete med forskningsarkivets arkivpedagog har en informationsfolder 
tagits fram som finns i tryck och på webben. Under våren 2002 producerades en video-
film om forskningsarkivet på initiativ av arkivpedagog Bob Engelbertsson. Praktik-
anter från en gymnasieskola i Örebro tillsammans med universitetets läromedelscentral 
filmade.  
 
Framtidsuppgifter 
Den viktigaste uppgiften framför oss är att finna ett lämpligt registreringsprogram för 
författararkivet och Mörnersamlingen. I de nämnda författarnas arkiv finns värdefullt 
material i form av brev m.m. Det känns viktigt att synliggöra innehållet. De böcker 
som finns i arkiven skall naturligtvis registreras i Libris och det arbetet har påbörjats. 
Forskningsarkivet måste också på sikt bl.a. anskaffa bättre teknisk utrustning, t.ex. läs-
apparater med digitala lösningar samt skanner. 
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