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Förord 
 
I oktober 2003 är det 20 år sedan Umeå universitets styrelse tog beslut om att vid 
universitetet inrätta ett forskningsarkiv. Ett forskningsarkiv av ”ny typ” som det står i 
beslutet, med uppgift att tillhandahålla arkivmaterial i form av magnetband, mikrofilm 
och mikrokort. Ett arkivmaterial som i första hand var avsett att användas av forskare 
inom universitetet och hela norra högskoleregionen.  
 
Om bakgrunden till Forskningsarkivets uppkomst, om forskning, samarbete, teknisk 
utveckling och givande möten berättas i denna publikation. Ett tjugotal forskare, 
arkivkollegor och andra samarbetspartners inbjöds i början av 2003 att skriva något 
om mötet med Forskningsarkivet under temat ”arkiven i forskningens tjänst”. 
Resultatet blev denna drygt 200 sidor tjocka ”festskrift” utgiven av oss själva för att 
uppmärksamma vår egen 20 åriga verksamhetsperiod.  
 
En jubileumsskrift efter bara 20 år kan tyckas väl ambitiöst. Två decennier är en kort 
tid med arkivmått mätt men samtidigt en ganska lång tid för ett universitet med en 
knappt 40-årig historia. Forskningsarkivets första 20 år har varit omtumlande och 
lärorika, där vi med stor frihet kunnat utveckla former för samarbete med både 
enskilda forskare och studenter, liksom med forskningsprojekt och institutioner inom 
både forskar- och arkivvärlden. Forskningsarkivet, som en gång startade som en 
SVAR-filial vid universitetet, ses nu som ett arkivkoncept gångbart även för andra 
universitet och högskolor.  
 
Med denna skrift vill vi dels berätta om vår egen tillkomst och utveckling. Vi vill 
samtidigt lyfta fram något av den arkivforskning som skett vid Umeå universitet och 
förhoppningsvis även locka fler att använda sig av våra svenska arkivskatter.  
 
Tänkvärt är att denna jubileumsskrift aldrig skulle ha blivit skriven om landsarkivet 
hade flyttats från Härnösand till Umeå. Vidare skulle denna bok inte heller ha existerat 
om inte en professor vid namn Egil Johansson lyckats få gehör för en av sina många 
projektidéer. 
 
Om inte annat därför, kan det vara värt att sammanfatta dessa våra 20 år i forskningens 
tjänst. 
 
 
Umeå i oktober 2003 
 
 
Mats Danielsson  Göran Larsson 
Arkivchef   Redaktör 
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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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Egil Johansson  
 
 
 
 

Möten med kyrkböckernas rikedom – minnen, 
metod och mening1 
 
 
Uppmanad att skriva något om kyrkboksmaterialet och forskningen, och särskilt om 
hur det hela började med t ex Demografiska databasen (DDB) och Forskningsarkivet 
(FA) i Umeå och Svensk arkivinformation (SVAR), i Ramsele, väljer jag att teckna tre 
upplevelser i stort: nämligen ett minne från sommaren 1956, en metoddiskussion som 
kulminerade 1972 samt en aktuell projektskiss kring kyrkböckernas djupare mening. 
 
Ett sommarminne 1956 
Kyrkböckernas oanade rikedomar, deras tillkomst och bestående inre betydelse mötte 
mig med stort allvar sommaren 1956. Då skulle jag göra min regelmässiga 
praktikperiod som ung teologie studerande. Det skedde i min hemförsamling, S:t Olof, 
i Skellefteå stad. Där blev prosten Anselm Lindström och kanslisten Gudrun Carlsson 
mina kunniga och tålmodiga handledare. Jag är dem evigt tacksam! Klokt nog blev jag 
t ex rekommenderad att börja helt från grunden med vardagsrutinerna på pastors-
expeditionen. Under allt blev jag ordentligt förvarnad om att alla anteckningar och 
skrivgöromål var av största vikt för kyrkan och eftervärlden. Till en början fick jag 
därför arbeta med enklare aviseringar av registerkort i den allmänna folkbokföringen 
som hanterades och förvarades i sina lådor och hyllor ute i expeditionslokalen. Det 
dröjde innan jag under övlig uppsikt fick skriva i själva kyrkböckerna, de bundna, 
stora och respektfyllda volymerna, som enligt hävderna stod inne i arkivvalvet. Deras 
innehåll var upptecknat till allvarlig kyrklig åminnelse. Redan däri låg en angelägen 
lärdom och skolning för den kommande församlingstjänsten.  
 Allra först skulle jag således bli helt intrimmad i de dagliga rutinerna för att 
inifrån verkligen uppleva och förstå varje ärendes snirklande gång i källorna. Som 
repetition och läxor därhemma gjorde jag minneslistor för nyheter under dagen. Jag 
övade mig att sammanföra rutinerna till åskådliga flödesmönster, som steg för steg 
kunde korrigeras och förbättras under nya dagsverken på expeditionen. Dessa skisser 
har jag förvarat mycket noga under alla år. De har hjälpt mig i kampen för källornas 
rätt att själva göra sig gällande i forskningen. Ett exempel (på nästa sida) får belysa 
denna blick tillbaka, en agenda från sommaren 1956. 
 Fyra sådana agendor, för födelse/dop, vigsel, flyttning och dödsfall/begravning, 
har jag kvar i original. De är verkligen berättande kvarlevor i strikt källkritisk mening. 
Kopior finns till påseende på DDB och FA. Dessa sommarminnen tål att beaktas. De 
har varit avgörande vid viktiga vägval i den fortgående forskningsplaneringen. 
 
                                                           
1  Omarbetning av artikel publicerad i Skelleftebygden 2003/1. 
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Arbetsschema vid födelse och dop (Skellefteå, S:t Olof, 1956) 
 
I.  Födelseanmälan inkommer till pastorsämbetet, (pä) (från BB)                           ←                  BB 
1. Notering på föd.anmälan: ank.datum, moderns sida i förs.boken, födelsens löpnummer/år 
2. i församlingsboken (hos modern): barnets kön, föd.datum, föd.ort 
3. i föd-/dopboken: barnets kön, föd.datum, föräldrar, sida i församlingsboken 
4. Personakt för barnet upprättas: kön. föd.datum, föräldrar, sida i förs.boken 
5. Födelseavi: kön. föd.datum, -ort, föräldrar (moder), till  länsbyrån                          →                  länsbyrån 
6. Anmälan för barnbidrag. till soc.byrån i kommunen                                                  →                  soc.byrån 
7. Anmälan om uä till soc.byrån  (se IV:1-2)                                                                 →                  soc.byrån 
8. Aviseringskort, (avk), med personnr återkommer  från länsbyrån                             ←                 länsbyrån 
 
II.  Namnanmälan inkommer till pä från föräldrarna (modern)                               ←                 föräldrar 
1. Förnamn (och personnr från avk) införs i födelse-dopboken   
2. och i församlingsboken  
3. på barnets personakt  (OBS! initialer på baksidan) 
4. på moderns personakt 
5. på barnets avk: förnamn, till länsbyrån                                                                       →                länsbyrån 
6. avk återkommer, folieras (sida i församlingsboken), sätts i registerbox                      ←               länsbyrån 
 
III.  Dopanmälan inkommer (från dopförrättare)                OBS! Enbart kyrkoskrivning! 
1. i föd-/dopboken: dopdag, faddrar, dopförrättare       (Aviseras ej till läns- eller socialbyrån!)  
2. i församlingsboken: dopdag  
3. på barnets personakt: anteckning ”döpt”/”d” (av ”Sv K” eller i annan ordning, ”a.o.”) 
 
IV.  Anmälan om faderskap inkommer till pä  (från socialbyrån)                                 ←              soc.byrån 
1. vid uä (ej trolovning eller arvsrätt) anteckning om fadern 
 a) hos barnet: i föd.-/dopboken, förs.boken och på personakten 
 b) hos modern: på hennes personakt 
2. vid trolovning eller arvsrätt, anteckning om fadern: 
 a) hos barnet: i föd-/dopboken, förs.boken och på barnets personakt 
 b) hos modern: på hennes personakt 
 c) hos fadern: på hans personakt, avi till faderns pä och till socialbyrån                      →              soc.byrån 
 
V. Anmälan om dödfött barn till pä (från BB)                                                              ←               BB 
1. i födelse-dopboken 
2. på moderns personakt: datum och ”dödfött gosse-/flickebarn”                                    
3. födelseavi till riksbyrån                                                                                                 →              riksbyrån  
 
OBS! Enbart kyrkoskrivning för dopet, III:1-2, och på barnets personakt, III:3!          
 

 
 
Metodfrågan kring avhandlingen 1967-72 
Avhandlingen tillkom i stort sett under min aktiva församlingstjänst med dess tillgång 
till kyrkoarkivet i Bygdeå pastorat. Min handledare var lyckosamt nog vikarierande 
professorn i pedagogik, Gösta W Berglund från Uppsala. Som prästson blev han själv 
mycket mån om mitt försök. Först ville jag jämföra kyrkans folkundervisning på 1650- 
1750- och 1850-talet. Men det blev alltför mycket teologi på en gång. Det pastorala 
mönstret fick dröja. Valet föll på den tredje perioden med skolans begynnelsetid.  
 Ett seminarium hölls hemma i Robertsfors prästgård hösten 1967. Då kunde jag 
på pastorsexpeditionens stora skrivbord lägga ut en svit av fyra husförhörsvolymer 
1839-73. Mina gäster fick själva se och följa barnfamiljerna från uppslag till uppslag 
och göra sina egna aha-upplevelser. De kunde se hur de klassiska pedagogiska 
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noteringarna med texter, läsning och begrepp växte fram under barnaåren tillsammans 
med årsnoteringar om förhör och nattvard livet ut. 
 Dessutom blev de sekundära notiserna om ”schola” för vissa barn än mer intres-
santa. Skolmatrikeln 1848-70 hade jag excerperat tillsammans med kyrkans gamla 
noteringssystem för barnen och de vuxna.  –  Seminariets frågor om metodiken kunde 
jag besvara helt tryggt. Den var redan klar och utprövad. Jag följde mina ”agendor” 
och praktiska erfarenheter sedan 1956!  
 Våren 1968 kom den nye professorn i pedagogik, Sten Henrysson, på besök till 
prästgården och jag fick då befästa min tankevärld kring kyrkomaterialet även hos 
honom. Han blev därefter mitt starka stöd både vid familjens flyttning till Umeå och 
sedan alltjämt i den kommande verksamheten. Som emeritus anslöt han sig själv till 
den framväxande forskningsmiljön vid FA i Umeå med egna inspirerande studier och 
projekt kring samerna och skolan. Han stod mig bi även i metoddiskussionen kring 
avhandlingen.  
 Likaså blev en svit uppsatser i pedagogik till stor hjälp under denna tid. I ett antal 
egna undersökningar, ofta på hemförsamlingar, fick studenterna pröva avhandlingens 
metod och material. Med tacksamhet påminner jag mig denna tid av stor arbetsglädje 
och gemenskap.  
 Men hos historiker och andra väl bevandrade i de erkänt svårtolkade 
husförhörslängderna var tveksamheten stor. Vid ett seminarium för historiker i 
Uppsala 1969 fick jag dock stöd av landsarkivarie Gösta Lext från Göteborg och av 
docent Sune Åkerman, Uppsala. Den senare vikarierade i likhet med Gösta Berglund 
tidvis i Umeå under denna ´fria´ uppbyggnadsperiod vid universitetet. Särskilt blev 
koden för att följa individerna över tiden i de omtvistade husförhörslängderna 
mekanismen för en avgörande metodutveckling.  
 

 
(IN)  Koden för inskrivning och utskrivning i en serie husförhörsvolymer  (UT) 
1    Överföring från föregående volym Överföring till nästföljande volym     1 
2    Född inom tiden för aktuell volym Avliden inom tiden för aktuell volym     2 
3    Omflyttad från annan rad/sida Omflyttad till annan rad/sida i aktuell volym    3 
4    Inflyttad från annan församling Utflyttad till annan församling     4 
5    Invandrad från annat land  Utvandrad till annat land      5 

 
 
Med kompletteringar från flyttningslängderna kunde denna kod korrigera den gängse 
analysen av summan av flyttningar till faktiska flyttare och därmed precisera resone-
mang och resultat. Denna kod från avhandlingen utvecklades inom DDB till en 
individrelaterad relationsdatabas mellan olika källor över tiden.   
 Dessa diskussioner innebar emellertid att min avhandling kom att bli uttalat 
metodinriktad. Innehållet omdisponerades så att metodavsnitten lyftes fram och titeln 
fick inledas med ett inskott om ”kvantitativa metoder” i den tidigare enkla formuler-
ingen om ”folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-73”. Det ursprungliga pastorala 
innehållet blev emellertid kvar som det finstilta i avhandlingen april 1972. Det fick 
vänta på sin egen mognad i kommande projekt.  
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Det första RJ-projektet, ”Tuna-projektet”,  1973-74.  Tillkomsten av DDB 1973. 
Metoddiskussionen fortsatte emellertid samma år, 1972. Då fick jag nämligen omedel-
bart stöd till ett projekt vid Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för tillämpning av 
avhandlingens metod och resultat bl.a. på medelpadsförsamlingen Tunas rika material. 
Detta besked hösten 1972 fyllde mig med tillförsikt och jag erbjöd då i likhet med 
många andra forskare att själva grundexcerperingen kunde ske med stöd av en grupp 
anvisade arbetslösa.  
 Märkligt nog blev det stor uppmärksamhet kring detta förslag. Chefen för 
Nordiska Muséet, Harald Hvarfner, (tidigare landsantikvarie i Luleå) initierade till-
sammans med Henning Johansson och Sten Henrysson på pedagogiska institutionen 
och Sven Askenryd på Länsarbetsnämnden i Luleå att en skara professorer och 
forskare tillsammans med experter från Riksarkivet och landsarkiven samlades i Umeå 
den 5 december 1972. Då skulle under en hel dags överläggningar möjligheterna med 
en ny omgång excerpering avhandlas. Det blev en kamp om metoden. Mot den gängse 
utländska uppläggningen att excerpera ministeriallängderna var för sig i tidsserier – 
d.v.s. för födelse/dop, vigsel och dödsfall – stod mitt projekt med husförhörslängderna 
som samlande källa för hela datainsamlingen. Dataoperatörerna vid Umeå Universitets 
datacentral (UMDAC) var redan förtrogna med mina hålkort från Bygdeå och därmed 
något inskolade i sin rådgivning denna dag. Likaså hade Henning Johansson testat 
excerperingsförslaget på Landsarkivet i Härnösand.  
 Detta och att mitt projekt redan var beviljat blev avgörande. Den blivande AMS-
gruppen i Haparanda skulle inskolas och handledas under våren och sommaren 1973 
av projektgruppen vid pedagogiska institutionen i Umeå, Harrieth Allergren, Yvonne 
Andersson, Helena Hoas och Gunnar Kriström. Ekonomhistorikern Britt Inger 
Karlsson (Bi Puranen) blev den ivriga eldsjälen och hängivna anförerskan av den ny-
bildade Demografiska databasen i Haparanda med administrativt stöd av Länsarbets-
nämnden i Luleå.  
 Huvudansvarig blev jag själv och RJ-projektet i Umeå tillsammans med en 
styrelse från forskar- och arkivvärlden. Personligt stöd fick jag av Lars Beckman och 
Lars Mårdell vid rektorsämbetet i Umeå liksom av landshövding Ragnar Lassinanti i 
Luleå. Umeforskarna Jan Sundin och Nils Häggström tog vid som ledare av DDB efter 
min övergång till professuren i pedagogik 1977 och till mina nya uppdrag för DDB 
och SVAR. Arbetskamraterna i Haparanda är jag oändligt tacksam för deras tålamod 
och kvalificerade mödor för troheten mot de klassiska källorna. Arbetet fortgår alltjämt 
efter trettio år med allt djupare insikt och kompetens. Källornas kod och egen infra-
struktur håller! Metodfrågan blev avgjord ytterst tack vare erfarenheterna av mina 
minnen från sommaren 1956! DDB är nu en egen nationell resurs och en inter-
nationellt erkänd individrelaterad relationsdatabas för mångvetenskapliga möjligheter, 
ofta enastående i sitt slag inom de stora nya nätverken. 
 
Det fortsatta RJ-projektet 1975-78. Tillkomsten av SVAR i Ramsele 1982 
Tunaprojektet uppgick således helt i DDB. Men RJ-projektet förlängdes 1975-78 med 
en andra omgång - ett slumpmässigt stratifierat rikssampel av församlingar för 
internationellt jämförande läskunnighetsforskning. Skaran av medarbetare utökades 
med Bengt Grensjö, Helia Hauer och Margitta Schelin. Tyvärr visade sig projektet 
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snart bli oväntat arbetskrävande med mycket svårtillgänglig och mödosam tillgång till 
källorna på dåvarande mikrofilmrullar.  
 Dessa svårigheter gav emellertid i sin tur upphovet till ännu ett engagemang för 
kyrkomaterialet, nämligen för arkivverkets påbörjade konvertering av mikrofilmerna 
till mikrokort. Projektets erfarenheter ledde nämligen till styrning utifrån forskningens 
krav på sammanhållen uppsamling av de nya mikrokorten och därmed till uppkomsten 
av SVAR i Ramsele. Planeringen var således forskningsstyrd med Umeå universitet 
som huvudman de första åren 1982-84 under ledning av en arbetsgrupp med ume-
professorn Ulf Olsson som ordförande. Det regionalt ekonomiska huvudansvaret drevs 
i sanning med stor framgång av Christer Troselius/ Lars Gunnar Rönnqvist och Lars 
Göran Tängman vid Länsstyrelsen respektive Länsarbetnämnden i Västernorrlands 
län. 
 För det direkta inflytandet inifrån DDB-miljön svarade Anja Rauhala med erfar-
enheter från uppbyggandet av arbetsenheterna i Tornedalen. Hon blev - liksom Thord 
Bylund och Bengt Erik Näsholm vid Landsarkivet och dess registreringsenhet på 
tingshuset i Ramsele - en ivrig aktör och arbetsledare vid SVAR, som emellertid fick 
sina egna lokaler ute på samhällets industriområde. När SVAR bytte huvudman till 
Riksarkivet 1984 fortsatte Anja Rauhala en tid i Umeå och tog inspirerad del även i 
tillskapandet av umemiljön. I den skulle Forskningsarkivet bli till och växa fram. 
 
Tillkomsten av Forskningsarkivet (FA) i Umeå 1983 
Med etablerandet av FA 1983 skapade universitetet sin egen forskarmiljö som till en 
början naturligen hörde ihop med huvudmannaskapet för SVAR. Ulf Olsson, Dan 
Brändström, Lars Beckman, Sune Karlsson och Lars-Erik Öhlund blev några av till-
skyndarna för fakulteternas och universitetsförvaltningens del. Thord Bylund förord-
nades till arkivlektor att utveckla arkivens och SVARs bidrag till undervisningen och 
forskningen vid universitetet. Elsi Ekstedt verkade på motsvarande sätt med kraft för 
länsbibliotekens nya möjligheter genom SVAR och FA. Karin Snellman och Anna-
Lena Åström utvecklade likaså den klassiska handläggningen av personarkiv vid uni-
versitetsbiblioteket till en av huvuduppgifterna för den nya verksamheten.  
 Den djupaste samhörigheten inifrån DDB och SVAR bärs upp av Mats Daniels-
son, som började sitt engagemang redan under DDB-tiden och nu är Forsknings-
arkivets föreståndare och allt i allo. Med styrka och konsekvens hanterar han problem 
och möjligheter i planering och vardagsmöda med att pröva FAs villkor inom nya nät-
verk och projekt. – Samtidigt har den övergripande och helt avgörande arkivkom-
petensen fortplantats till FA genom Ingegerd Stenström, tidigare arkivarie vid Lands-
arkivet i Härnösand. - Ett märkligt tillskott i helheten har skett genom att chefen för 
SVAR, Carina Strömberg, har utnämnts till landsarkivarie i Härnösand och därtill nu 
blivit invald i styrelsen för DDB! Tillsammans med sin personal och många engager-
ade forskare förvaltar FA i sanning många slumrande potentialer för undervisningen 
och forskningen vid universitetet.  
 
Slumrande potentialer 
Redan tidigt lanserade Martin Veijbrink och Björn Arkhult de sammantagna möjlig-
heterna för DDB, SVAR och FA vid högskolan och i skolvärlden. Ett exempel är den 
första ordnade kursen, ”Nya vägar till arkiven” för studenter och nya forskare. - Ett 
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annat stort pionjärarbete utvecklade Bengt Grensjö och Berthel Sutter i MIS-projektet, 
”Människan i samhällsomvandlingen”, ett SÖ-projekt för att aktivera källmaterialet i 
skolorna, även genom försök med skoldatorn COMPIS. Resultaten kan återupplevas i 
projektets rapportserie och rika dokumentation kring forskande lärande från barndom 
till vuxenerfarenhet och vidare i lärandets egen filosofi. – Sölve Anderzén, Margareta 
Attius Sohlman, Ulf Drugge, Sven Hansson, Stefan Nordström, Rolf Sjöström och 
många andra har vid sina forskarbord och i rapportserierna SCRIPTUM och 
URKUNDEN än mer stärkt utvecklingen vid FA. - Tuuli Forsgren och Hanna 
Zipernovszky fullföljer frimodigt den lovande planeringen av nyckelprojektet 
Collegium Budapest, som redan inletts i samverkan med forskare och arkiv i Ungern. - 
Nya formationer av tvärvetenskapliga nätverk kring kyrkomaterialet har sedan 1986 
inletts med Daniel Lindmark som internationellt erkänd ledare. - Inte minst får 
skellefteforskningen inom SKEFO och det nya Lokalhistoriska institutet, LOKIS, i 
Skellefteå en allt större betydelse med Lars Erik Edlund och Ulf Lundström i front-
linjen. – Att det nya informationslaboratoriet, HUMLAB, blivit granne med FA öppnar 
oväntad ny access till relevant spjutspetsforskning även för källorna vid FA. – I allt 
uppdagas oanade slumrande potentialer! 
 Hela arbetsmiljön vid FA går således vidare med växande kompetens, ny teknik, 
digitalisering, scanning etc i oavlåtlig problemlösning och metodutveckling inom vitt 
skilda områden: medicin, genetik, demografi, historia, sociologi, pedagogik, teologi 
osv. Genom sina in- och utländska impulser mognar FA alltmer till nya initiativ även 
för kyrkomaterialet med tydlig och välprövad kulturell räckvidd i stort. Det blev 
aktuellt än en gång i uppkommande arkiv- och registerfrågor vid kyrkans skiljande 
från staten. 
 
Kyrkans nya medlemsregister – svårigheter 1991. Rättelser i ett RJ-projekt. 
Än en gång blev minnesbladen från 1956 till nytta. När kyrka och stat skulle gå skilda 
vägar måste de byråkratiska banden lösas upp. Den allmänna folkbokföringen med alla 
aviseringar ut till samhället flyttades över till lokala skattemyndigheten 1991. Den 
klassiska kyrkoskrivningen blev kvar i församlingarna. Av den erkänt gedigna svenska 
folkbokföringen som av ålder kyrkan byggt upp för hela samhället skulle nu kyrkan 
själv få behålla ett eget medlemsregister över redan ”kyrkotillhöriga” (oavsett dop).  
 Dopet blev avgörande kriterium 1996 för barnens kyrkotillhörighet. Dock kan ett 
ännu ´icke döpt´ barn till kyrkotillhörig förälder stå som ´antecknat´ i ´väntan på sitt 
dop´ upp till 18 år. Då skall de unga själva bestämma sig för dop och full kyrkotill-
hörighet. Likaså står ´icke kyrkotillhöriga´ föräldrar till döpta kyrkotillhöriga barn som 
´antecknade´ i det nya registret.  
 Nu inleddes emellertid överföringen till det nya ”kyrkotillhörighetsregistret” 
mycket olyckligt. Uttaget ur det allmänna befolkningsregistret skulle ske med kom-
plettering av bl a dopuppgifter från kopior av personakterna. På grund av tidsnöd upp-
delades dessutom tyvärr detta arbete i två etapper. Först överfördes alla 50 år och 
yngre (födda 1941 och senare). Detta skedde med god kyrklig tillsyn vid särskilda 
registreringsenheter fram till juni månad 1991.  
 Därefter överfördes de äldre. I anvisningarna heter det: ´De aktkopior som inte 
hinner beredas och registreras före den 1 juni 1991 skall i stället registreras in direkt i 
de nya folkbokföringsregistren efter den 1 juli 1991.´ (FA PM 98-11-24) De äldre 
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(födda 1940 och tidigare) registrerades således inte vid de tidigare arbetsenheterna 
utan separat av de lokala skattemyndigheterna, som tog över direktaviseringarna enligt 
det nya systemet.  
 Ojämnheterna mellan och inom dessa registreringsetapper märktes utomordent-
ligt väl vid de första granskningarna inom RJ-projektet ”Kris och förnyelse” vid FA i 
Umeå. Misstagen var uppenbara. Överföringen hade grundat sig på sekundära källor, 
nämligen en ofta svårtydd rad i de kopierade personakterna. (Se agenda 1956, III:3). 
Ett förslag om rättelse utifrån själva grundmaterialet i födelse- och dopboken god-
kändes emellertid med medel ur kyrkofondens s k miljardsatsning fram till december 
2000. Detta kunde ske tack vare SVAR i Ramsele, där mikrokorten från den likaså 
pågående filmningen av allt kyrkmaterial fram till nutiden skulle samlas. Listor med 
bristfälliga dopuppgifter skrevs ut församlingsvis från det dittills färdiga medlems-
registret. De kunde sedan jämföras med själva dopböckerna på mikrokort. Den 
synnerligen kompetenta arbetsgruppen vid SVAR hann på detta sätt med alla ny-
filmade församlingar på utsatt tid fram till 2000, dvs tio län från norr och ned till 
Örebro län. I dessa län saknades ca 270 000 dopnoteringar. Av de äldre visade sig 50 
procent helt felaktigt sakna uppgift om sitt dop. Detta korrigerades och direkt-
aviserades från SVAR till medlemsregistret med dopnotering jämte dopdatum. För de 
yngre var felprocenten betydligt lägre, ca 8 procent. – Ytterligare ca totalt 250 000 
saknade dopnoteringar beräknas återstå att granska i övriga landet. Av dessa faller ca 
80.000 på Stockholms län. När om några år alla län har filmats/digitaliserats (och 
samlats vid SVAR) kan detta rättelsearbete således helt fullföljas. Om detta kommer 
nya inlagor att avges till forskningsråd och fonder.  
 I en tidig inlaga framhöll RJ-projektet: ”En väl grundad slutsats blir således att 
åtminstone dopnoteringarna i referensregistret mycket väl kan och därför ovill-
korligen måste rättas! Detta kräver redan det pastorala ansvaret gentemot alla enskil-
da som genom onödiga brister i den nya informationshanteringen fått felaktiga dop-
noteringar i dataregistret! – Därtill kommer det grundläggande källkritiska kravet på 
arkivbildningen i sig som är den rent juridiska förutsättningen för korrekt sam-
hällsinformation, särskilt för dopet som det första och avgörande kriteriet för kyrko-
tillhörigheten.” (FA. PM 1998-11-24). Därmed skulle misstagen 1991 bli korrigerade 
inom hela kyrkan. Åskådliga uttag från det rättade materialet för december 2000 
redovisas inom det nämnda RJ-projektet på riks-, stifts-, läns- och kontraktsnivå. Varje 
församling kan dessutom beställa sina egna tabeller från FA. På detta sätt gör sig 
erfarenheterna alltsedan 1956 i grunden alltjämt gällande.  
 
Kyrkböckernas rikedom – en inre mening  
Runt om i världen har skilda slag av kyrkoanteckningar lämnat sina spår. Den gängse 
uppfattningen av kyrkböckerna som en produkt främst av stormaktstidens samhällssyn 
med överhet, politisk och social kontroll, utskrivning av soldater etc behåller visser-
ligen i vårt land sitt kompakta grepp över frågeställningar, angreppssätt och resultat i 
den fortgående löftesrika forskningen på kyrkomaterialet. Men en djupare bearbetning 
av den egentliga kyrkliga infrastrukturen är i längden ofrånkomlig. Den spränger 
tidigare teoriramar. Den är ofrånkomlig även med tanke på det framväxande mång-
kulturella och mångreligiösa problemmönstret i vårt land, där t ex invandrarkyrkorna 
har visat sig komma hit med sina egna genuina noteringar om dop etc inom en i 
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Av krumelurerna i 
husförhörslängden t.v. framgår 
läskunnighet och läsförståelse –
se facit till höger. Prickarna 
ovanför strecken betyder att 
personen också är duktig på 
katekesen. 

grunden gemensam kyrkotradition, med Fader vår och tron som första textord munt-
ligen och i motsvarande ABC-boktryck.  
 All kyrkokultur vilar således djupast på samma grund. Kyrkoarkiven i Rom är 
t.ex. helt jämförbara med de svenska och sträcker sig dessutom längre tillbaka i tiden, 
vilket har dokumenterats vid ett par forskningsbesök vid Lateranarkivet i Rom. Även 
kontakter med arkivkunniga t ex i Ungern styrker det gemensamma pastorala mönstret 
inom ortodox, katolsk och protestantisk (luthersk och reformert) kyrkotradition. Och i 
Japan gav jesuitmissionens församlingsböcker sedan 1600-talet förebilder till inhem-
ska folkregister. ”Thanks to you, Francois Xavier!” var den uppseendeväckande titeln 
på en rapport vid DDBs internationella konferens 1977. Samma häpnad spreds 1992, 
när Margareta Attius Sohlman fann att hennes nya McIntosh hade Fader vår (från den 
gamla kyrkslaviska ABC-boken) som nutida reklamtext för cyrilliska bokstäver. Då 
vibrerade forskningen djupt nere i sin egen kulturgrund! 
 Måhända anade jag någonstans något av allt detta sommaren 1956 på pastors-
expeditionen och i dess arkivvalv. En grundupplevelse har följt mig. Mer och mer 
upplever jag en genuin bestående ”åminnelse” och en levande inre mening i källornas 
spår kring dopet, kring texterna och bönen, kring nattvarden, kring liturgin etc både 
inåt i nuet och utåt med europeisk och global räckvidd i forskning och andlig 
förnyelse. – Och spåren går vidare i nya ´kyrkostudier´ med dopet och Herrens bön 
som samlande grund och ledmotiv.  
 
Av vikt är t ex att det datoriserade materialet för Tuna (som första församling) är fritt 
åtkomligt vid DDB!  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Den grundläggande avhandlingen har titeln: ”En studie med kvantitativa metoder av 
folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-73” Pedagogiska monografier. Umeå 
universitet 1972. 
 
Figur 1a-c på motstående sida är hämtad ur The Digital Infrastructure of the Archives 
(Scriptum nr 50, 2002).  
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Fig. 1a)  Bygdeå parish.  (Situated north of Umeå in Sweden)  AI:1.  Catechetical record 1639-1752. 
One of the oldest pastoral reecords in Sweden comes from Bygdeå parish, just north of Umeå. It was a journal kept by 
the vicar, when he travelled around the parish yearly before Easter for local catechetical meetings (in farmers houses in 
about 16-17 places). He examined the families and specially prepared the young people for there first Holy Communion. 
At these meetings the vicar preached  each year on the famous leadings of Luthers Catechism: preaching 1639 on ”de 
Absolutione” (confession and foregiveness), in 1640 ”de Coena Domini” (the Lord´s Supper), in 1641 on the Ten 
Commandments, 1642 on the Creed, 1643 on ”the Lord´s Prayer”, 1644 on Baptism, 1645 on de Absolutione” (again!), 
in 1646 on ”de Coena Domini” and so on  year by year. For example 1640 (meetings 1-2): 

Anno 1640. Preaching de Coena Domini. 
 1.  Ytterklinten, Öfferklinten and Åkullsjön [three hamlets, small villages] 
 Elsa, Nils  Anderssons daughter,  first time, Knows the text itself  (”kan sjelfva orden”) 
 Brita, Olof Perssons daughter,  reads badly, a little bit better, 641,42                  
 Read quite well and all examined. 
 2.   Korssjön and Ultervattnet  [two hamlets] 
 Efram Persson,  first time, knows the text itself, not more 641,642 
 Jon Larsson i Korssjön,  reads badly,  better 641  
 Erik Larsson , vide supra 1639,  to Easter, works at Sikeå 
 Östen Larsson , brother, reads badly,  
 Sigrid Persdotter,  first time, reads the text itself, reads from book 641 
 Lars Andersson, H K grandson,  first visit, reads somewhat, better 641 
 Karin Germundsdotter,  1. time,  reads from the book, reads well 641     
 Sitzella, Tore´s  maid at Jomark, reads badly, a bit better  641 
 Ingeborg i Hedmyrberget, 1.time, better  641 
 Mostly quite well  (Continuing meeting  3-16) 

Fig. 1b) Bygdeå. A I:13a-b Parish examination record 1853-62.  (Pag 279)  
 

Fig 1c)  1845-1860.  First examination, ”N”, and first communion, ”f. g.”.  (Register  1838-45 (pag.141), 
1846-52 (pag.208), 1853-62(pag.279). Family of Daniel Hansson,  Öndebyn, five children born 1837-45. (see  fig. 2b) 
 
Name         Year of birth         1845, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  first examination/ communion 
Sophia             1837                     N                                              f.g                                                          8 år             16 år 
Pehr                 1840                                   N                                                 f.g                                        7 år              16 år 
Ulla                 1841                                              N                                                   f.g                            8 år              17 år 
Clara                1843                                                   N                                                   f.g                      7 år              16 år 
Mathilda          1845                                                        N                                                    f.g                 6 år             15 år 
 
Notice the age of the children at first examination: ”N” at age 6-8,  and at first communion: ”f.g.” at age 15-17!    
Compare  these ”N” and ”f.g.” to ”first time” etc in 1640! (Fig.1a above). -  The school starts in 1847 with a threefold function:  as a 
school for the poor, for wealthy families and for children living close to the school. The schoolchildren were about  25 % of all children of 
age 6-14, who were all noted for reading and comprehension in the church records.  (Johansson, E. Diss. 1972) 

Fig. 1 a-c) The sacraments and the pastoral codes. Sweden. Bygdeå. Parish examination records. 
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Gunnar Kriström 
 
 
 
 

…efter alla upphovsmän, men före DDB och SVAR 
och månne före forskningen i tanken? 
 
 
Detta avsnitt kommer att beröra tiden före skapandet av Demografiska databasen och 
de rön som ledde till SVAR. Slutligen också Forskningsarkivet som är föremålet för 
denna jubileumsskrift. Undertecknad hade förmånen att komma med i ett forsk-
ningsprojekt som benämndes ”Tunaprojektet” med stöd från Riksbankens jubileums-
fond. Det startade under våren 1973 och tog sin utgångspunkt i Egil Johansson 
avhandling ”En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå 
socken 1845 – 1873”. I avhandlingen fanns metodbeskrivning och en gedigen käll-
genomgång som utgjorde grund för projektet.  
 Projektet kom att helt byta inriktning när forskargruppen i stället kom att lägga 
grunden för Demografiska databasen. Många diskussioner och mycken tankemöda 
lades i att systematisera en datainsamling från kyrkboksmaterialet. Att källtroget göra 
en överföring av samtliga uppgifter i husförhörslängderna till maskinläsbart medium. 
Egil Johanssons gedigna kunskap om hur källorna skapats och det dynamiska liv som 
varje volym beskriver skulle återges i datamaterialet. Detta för att framtida forskare 
skulle kunna ställa samma frågor och få svar på ett sätt som motsvarade ett direkt 
studium av ursprungskällorna. 
 Bara att skapa de excerperingsblanketter som kom till användning var för hela 
gruppen några månaders intensivt arbete med ständigt förbättrade förslag. 
 Tuna blev det material som blev pilotprojekt i Haparanda för Demografiska 
databasen. Projektgruppen ansvarade för utbildningen av de personer som utgjorde den 
första gruppen anställda i Haparanda. Medlemmar ur gruppen ledde denna arbetsplats 
initialt och dess första chef, Bi Puranen, kom ur gruppen.  
 Källorna fanns då som nu i original på landsarkiven och för gemene man fanns 
Rekolids mikrofilmer av källmaterialet. Det blev möjligt att kopiera dessa på papper 
och av dessa kopior skapades kopior på kyrkböckerna. Till en början bundna som 
motsvarande originalböcker. 
 När Databasen var ”sjösatt” fick projektet tillåtelse att ändra inriktning. Vi gav 
oss i kast med det som vi kallade ”Rikssamplet”. Huvuduppgiften var att vederlägga 
och besvara frågan – När kan man säga att svenska folket var läskunnigt? 
 Bakgrunden till denna fråga var att i den västerländska forskningen arbetade man 
med begreppet ”literacy”, läs och skrivkunnig. Ett begrepp som för det mesta pekade 
på industrialiseringen som en viktig förutsättning för läs- och skrivkunnighet för de 
breda samhällslagren. Sett med den bakgrunden var det för utländsk forskning 
fullkomligt enfaldigt att dels påstå att svenska allmogen i gemen var läskunnig vid 
1700-talets mitt, dels inte var skrivkunnig i motsvarande omfattning. Undertecknad 
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blev varse detta mycket tydligt vid ett besök hos Francouis Furet’s forskargrupp i Paris 
i november 1973. Där blev det uppenbart att man hade svårt att förklara skillnaden i 
läskunnighet mellan katolska och protestantiska departement. Något som var lätt att 
förstå med våra erfarenheter. Det handlade i grunden om skillnader i sättet att utöva 
sin tro. Därför var vi månne före forskningen i tanken. 
 
Rikssamplet 
För att utstå en metodologisk granskning valde vi att välja källböcker genom ett 
stratifierat slumpmässigt urval. Urvalsgrunden var prosterierna och varje prosteri 
representerades av en eller två församlingar. Inom varje prosteri tilldelades varje för-
samling ett löpnummer. Därefter valdes slumptal ur en slumptalstabell och på detta 
sätt valdes församlingar. Detta för att inte lockas till att använda de äldsta källserierna 
eller de mest lättlästa.  
 När församlingarna var utvalda gjordes en arkivinventering där husförhörs-
längderna granskades till innehåll och kvalitet. Data hämtades sedan ur äldsta bevarade 
bok som innehöll uppgifter om ålder eller födelseår samt någon form av betyg eller 
uppgift om innanläsning. När det var klart vilka böcker som skulle excerperas började 
det omfattande arbetet med att beställa hem mikrofilm att läsa från. I vissa fall 
kopierades böcker och slutligen köptes en del filmer. 
 Det var ett mödosamt arbete att läsa alla böcker på film och att göra sig bekant 
med den nedtecknande prästens handstil och systematik. Varje person granskades och 
ålder och läsförmåga noterades. Uppgifterna sammanställdes församlingsvis och stifts-
vis för att slutligen ge en uppgift för riket som helhet. Totalt bearbetades ca 300 
husförhörslängder innefattande ca 130 000 individer. Det är en del av detta omfattande 
arbete som ligger bakom följande schematiska figur. 
 
 

 
 
Fig.1. Lästraditionens framväxt i Västerås stift enligt ett slumpmässigt urval av församlingar och 
          källor. Resultat totalt och relaterat till födelsekohorten (15 församlingar och 4371 individer). 
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Barnen och metodfrågorna 
För att kunna fastställa en faktisk utveckling av den svenska läskunnigheten gällde det 
att förstå hur man kan använda de källor som från spridda tidsepoker och med olika 
livslängd bidrar med data. En viktig utgångspunkt var att anta att det handlade om en 
läskunnighetskampanj. Man satsade på barnen och fick därmed indirekt med sig 
föräldragenerationen. Läsbetyget anger i vilken omfattning barnet är berörd av kam-
panjen. Proportionen läskunniga ger en antydan om i vilket skede kampanjen befinner 
sig. Med ett sådant synsätt tar det tre till fyra generationer eller ca 100 år för att 
kampanjen skall ha gett fullt genomslag. 
 Denna korta beskrivning ville visa på det grovarbete som var det enda sättet att 
arbeta på innan vi fick möjlighet att föra över källorna på maskinläsbart medium. Inom 
projektet blev skapandet av Demografiska databasen, senare SVAR resultat nog. 
Därmed föll ännu ett stycke på plats i umeforskningens egen mosaik. 
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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 



 25

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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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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Från Bygdeå till Budapest 
30 år av utbildningshistorisk projektforskning 
 
 
Forskningsarkivet vid Umeå universitet är en unik miljö såtillvida att den har vuxit 
fram ur forskningens behov och under hela sin 20-åriga historia har fortsatt att 
utvecklas i mycket nära samverkan med aktiva forskare. Införskaffandet av nya 
källmaterial har nämligen i hög grad styrts av enskilda forskares önskemål. Oavsett om 
materialet har förvärvats i fotokopierad, mikrofilmad eller digitaliserad form, har 
Forskningsarkivets personal alltid arbetat för att hitta effektiva och kreativa lösningar. 
Detta nära samarbete mellan arkivpersonal och forskare har haft en avgörande 
betydelse för arkivforskningens utveckling vid Umeå universitet, både bland forskare 
och studenter. 
 I denna artikel kommer jag att belysa tillkomsten och utvecklingen av Forsk-
ningsarkivet genom att beskriva den utbildningshistoriska projektforskning som inte 
bara drev fram arkivet, utan också fungerade som en viktig motor i verksamheten 
under arkivets första verksamhetsår. Tyngdpunkten i min beskrivning kommer att ligga 
på forskningens tematiska inriktning och huvudsakliga resultat under Forsknings-
arkivets 20-åriga historia, men forskningens betydelse för resursutvecklingen bildar 
likväl ett betydelsefullt inslag, särskilt för tiden före arkivets inrättande. Eftersom ett 
viktigt motiv till Forskningsarkivets tillkomst var att göra kyrkböckerna tillgängliga för 
forskare och studenter, blir det naturligt att inte bara beskriva viktiga delar av 
kyrkboksforskningens utveckling, utan också belysa andra försök att underlätta 
användningen av kyrkböckerna. 
 Flera av de projekt som beskrivs var formellt placerade på Forskningsarkivet, och 
forskningen blev därmed på ett naturligt sätt integrerad i arkivets verksamhet. Närheten 
mellan forskare och arkivpersonal skapade ovanligt gynnsamma förutsättningar för 
projektens materialförsörjning. Under sin löptid bidrog projekten med sina önskemål 
till att bygga upp arkivbeståndet, ibland med delfinansiering av nyförvärv. Men 
projekten har också efter sin avslutning fortsatt att förse Forskningsarkivet med 
material. “Prästprojektet” avkastade sålunda ett stort antal excerpter rörande kyrka och 
skola i lappmarken som nu förvaras vid Forskningsarkivet. “Enkätprojektet” har 
överlåtit kopior av svaren på 1812 års uppfostringskommittés enkät, och inom 
“Koloniprojektet” har Rolf Sjöström bringat samman ett omfattande material som 
kommer att överföras till Forskningsarkivet. Ett arbete har även inletts för att införliva 
“Läskunnighetsprojektets” grundmaterial i Forskningsarkivets samlingar. Ur ett 
historiskt perspektiv framstår detta som särskilt viktigt, eftersom det var erfarenheter 
från det projektet som ledde fram till inrättandet av Forskningsarkivet. 



 39 

Forskargruppens bakgrund, organisation och sammansättning1 
Folkundervisningens historia i Sverige är ett forskningsfält som är nära förknippat med 
professor Egil Johansson vid Umeå universitet. När han började sin yrkesbana 1960 
som församlingspräst, brottades han med Svenska kyrkans undervisningsuppdrag. 
Detta skedde under ett årtionde när de flesta traditionella auktoriteter ifrågasattes, 
inklusive statskyrkan och Luthers lilla katekes. Medan majoriteten av hans 
prästkolleger tog sin tillflykt till modern undervisningsteknologi, sökte sig Egil 
Johansson tillbaka till den kristna undervisningens historiska rötter. Hans upptäckt av 
husförhörslängder i lokala kyrkoarkiv blev en avgörande vändpunkt som bildade 
inledning till en systematisk analys av detta förbisedda källmaterial. Den grund-
läggande uppgiften blev att övertyga skeptiska socialhistoriker och pedagoger om 
kyrkböckernas användbarhet. Egil Johanssons avhandling i pedagogik, som venti-
lerades vid Umeå universitet 1972, demonstrerade på ett övertygande sätt kyrk-
böckernas tillförlitlighet och tillämpade framgångsrikt nya metoder för att kvantitativt 
bearbeta materialet. Därefter kom Egil Johanssons akademiska karriär att ha ett dubbelt 
fokus: å ena sidan att utveckla metoder och resurser för att förbättra tillgången till 
historiska källor, å andra sidan att utveckla forskning kring folkundervisningens 
historia. 1977 blev Egil Johansson professor i pedagogik, en befattning som han 
lämnade 1981 för att leda forskningsenheten vid Demografiska databasen. 1984 utsågs 
Egil Johansson till professor i folkundervisningens historia med placering vid Forsk-
ningsarkivet. Tio år senare överfördes professuren till Institutionen för religionsveten-
skap, där Egil Johansson förblev till sin pensionering 1998. 
 Egil Johansson och hans forskning har presenterats tidigare (Lindmark, 1998a), 
men denna artikel utgör det första försöket att skissera den forskargrupp som Egil 
Johansson ledde under nära tre decennier. Från tidigt 70-tal till sent 90-tal drev Egil 
Johansson ett antal forskningsprojekt som undersökte olika aspekter av folkunder-
visningens historia. Även om många studenter och forskare var inblandade i dessa 
projekt, kom forskningen aldrig att ta sig uttryck i någon permanent struktur. I stället 
kom den informellt organiserade forskargruppen att befrukta olika institutioner, däri-
bland Pedagogiska institutionen, Demografiska databasen, Forskningsarkivet och 
Institutionen för religionsvetenskap. När Egil Johansson flyttade till nya institutioner, 
förde han med sig pågående projekt och initierade ny forskning till stöd för den 
institution där han verkade. Detta stöd manifesterade sig inte minst i de olika 
rapportserier som grundades. Projektgruppens publikationer dominerade Forsknings-
arkivets serier Urkunden och Scriptum samt Alphabeta Varia: Album Religionum 
Umense vid Institutionen för religionsvetenskap. 
 Frånvaron av en formell struktur erbjöd en frihet och flexibilitet som gynnade 
kreativiteten inom forskargruppen. Detta oberoende var en ovärderlig tillgång som 
gjorde det möjligt för gruppen att existera i olika skepnader under nästan tre decennier. 
I längden visade sig dock frånvaron av en fast organisation vara en svaghet, eftersom 
forskargruppen var helt beroende av extern finansiering av sina forskningsprojekt. Den 
allt starkare mångdisciplinära sammansättningen av gruppen var ytterligare en faktor 
                                                 
1 Återstoden av artikeln har publicerats i en engelsk version, “Literacy, Text, Practice, and Culture: 
Major Trends in the Umeå History of Education Research Group, 1972-2002” i Lindmark, 2003a, s. 
11-31. 
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som bidrog till kreativitet och mångfald i forskningen. Men den gemensamma 
tematiska kärnan visade sig samtidigt vara för liten för att skapa en ny ämnesidentitet. 
När Egil Johansson pensionerades 1998, hade forskargruppen redan omformats till ett 
nätverk av oberoende forskare knutna till olika institutioner.  
 Under hela sin verksamhetsperiod deltog forskargruppen i ett ständigt utbyte med 
kolleger i Sverige och utomlands. Ett antal konferenser visade sig bli avgörande för 
utvecklingen av den tidiga läskunnighetsforskningen. Den internationella orienter-
ingen tog ett viktigt steg framåt vid en konferens i Uppsala 1972 (Johansson, 1973), 
och nordiska perspektiv befordrades starkt av Nordiska historikermötet i Jyväskylä 
1981 (Jokipii & Nummela, 1981). Moderna alfabetiseringskampanjer gav nya aspekter 
på den svenska historiska erfarenheten vid 1975 års Literacy Symposium i Persepolis, 
Iran. I sin rapport från konferensen identifierade Egil Johansson (1976b) ett antal 
områden där historia och nutid hade starka beröringspunkter. Detta gällde bland annat 
betydelsen av systematiska insatser, ideologiska komponenter och familjens engage-
mang för en framgångsrik alfabetisering. 
 Forskargruppen var särskilt mångdisciplinär under den senare perioden, 1986–
2002. Pedagoger, historiker, teologer och språkvetare deltog i olika projekt som 
anställda eller associerade medlemmar. Vid sidan av det intensiva utbytet inom 
gruppen mellan individuella forskare och projekt kom flera tvärvetenskapliga nätverk 
att bli av stor betydelse. I Barentsregionen samlade två olika nätverk forskare från 
Norge, Sverige, Finland och Ryssland inom samisk (Kvist, 1995; Finstad m.fl., 1997; 
Sköld, 2002) och religionsvetenskaplig forskning (Anderzén & Kristiansen, 1998; 
Anderzén, 1998). The International Standing Conference for the History of Education 
var en annan viktig arena för inspiration och utbyte av forskningsresultat (Anderzén, 
1995; Lindmark, 1998b, 1999a, 2001a; Sjöström, 2001). 1993 utsågs Egil Johansson 
att leda en forskningskommitté om etno-religiös tematik vid Forskningsrådsnämnden. 
Kommittén organiserade seminarier och initierade ny forskning, och flera medlemmar 
av forskargruppen i Umeå kom att engagera sig i dess verksamhet (Forsgren, 1997; 
Junefelt & Peterson, 1998).  
 
Urval och disposition 
Denna översikt kommer inte att omfatta all den forskning som utfördes av Egil 
Johansson och hans forskargrupp. Urvalet av projekt, teman och publikationer har 
vägletts av deras relevans för utbildningshistoria, särskilt religionsundervisningens 
historia. Med tiden fick forskningen en allt tydligare inriktning mot kyrkostudier, 
särskilt på folklig nivå, där kyrkböckerna tjänade som den minsta gemensamma 
nämnaren. Men även sådana teman som kyrkosed och kyrkorum var nära kopplade till 
pedagogiska aspekter på kyrkans verksamhet. Kyrkosedens historia tilldrog sig särskild 
uppmärksamhet. Dop- och nattvardssed blev föremål för särskilda undersökningar, 
men ibland införlivades dessa teman i bredare utbildningshistoriska studier (Johansson, 
1983, 1997; Anderzén, 1996; Bäckström 1999; Lindmark, 2002). Kyrkorummet som 
social och sakral arena var ytterligare ett annat tema med uppenbara pedagogiska 
dimensioner som Egil Johansson ägnade stort intresse. Denna översikt kommer dock 
att fokusera på huvudtemat, utbildningshistoria, men inte ens inom detta fält görs 
anspråk på fullständighet. Detta är särskilt fallet med referenserna till projektens 
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resultat. I regel begränsas referenserna till slutrapporter och bidrag av mera särpräglad 
karaktär. Internationella publikationer har vidare fått företräde framför inhemska. 
 Presentationen av forskargruppen följer en kombinerad tematisk och kronologisk 
disposition. Gruppens historia indelas i två perioder, där den första täcker skapandet av 
de viktigaste resurserna för att tillhandahålla källmaterial från 1972 till 1985. Medan 
tillkomsten av Forskningsarkivet 1983 bildar den organisatoriska slutpunkten för den 
första perioden, är det “Prästprojektet”, som från 1986 var placerat på Forsknings-
arkivet, som utgör startpunkten för den andra tidsperioden. Detta projekt avkastade inte 
bara rika forskningsresultat, utan var om möjligt ännu mera framgångsrikt som 
initierare av nya projekt. Nya grenar växte ut i olika riktningar från denna nordliga 
stam, grenar som slutligen kom att täcka många etniska och konfessionella gruppers 
utbildningshistoria i olika delar av världen. Denna internationalisering utgör ett 
huvudtema i presentationen tillsammans med utvecklingen av läskunnighetsforsk-
ningen från läskunnighetskvoter till sociala praktiker och text- och bokhistoria.  
 
Från disputation till databas  
1972 disputerade Egil Johansson vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 
Doktorsavhandlingen var inriktad på metodologiska aspekter på de svenska kyrk-
böckerna (Johansson, 1972). I en undersökning av folkskolans införande i Bygdeå 
socken i Västerbotten demonstrerade Egil Johansson hur husförhörslängderna kunde 
användas systematiskt i kvantitativ forskning. Individuella befolknings- och kunskaps-
data analyserades på aggregerad nivå, och avancerade statistiska metoder användes för 
att beräkna korrelationer mellan olika variabler. Empiriskt visade avhandlingen hur 
övergången från informell hemundervisning till formell skolundervisning var en lång 
process som inbegrep vissa mellansteg. Under lång tid var parallella utbildningssystem 
i funktion. Denna övergångsfas i den svenska utbildningshistorien kom att ägnas 
förnyat intresse två decennier senare, när 1842 års folkskolestadga firade sitt 150-
årsjubileum (Johansson, 1991a, 1993; Lindmark, 1993a). 
 Den banbrytande metod som Egil Johansson utvecklade i sin avhandling resul-
terade i ett forskningsprojekt om läskunnighet och folkundervisning i Västernorrland 
1750–1860 med fokus på Tuna socken.2 Inom kort omdefinierades dock “Tuna-
projektet” till att bilda embryot till Demografiska databasen (DDB), som formellt 
grundades 1973. Med utgångspunkt i Tuna socken digitaliserade DDB kyrkböcker från 
sju olika församlingar i ett pilotprojekt. Idag har tre större regioner införlivats i DDB 
(Skellefteå, Sundsvall och Linköping), och en fjärde region är under bearbetning (det 
samiska området). 
 DDB har utvecklats till en nationell resurs med många internationella användare. 
Huvuddelen av forskningen har utförts inom historisk demografi, där den demo-
grafiska och epidemiologiska transitionen under 1800-talet har tilldragit sig särskilt 
intresse. Trots att husförhörslängden utgör DDB:s grundläggande källa, har pedagog-
iska aspekter sällan utvecklats på DDB:s material (Gerger & Hoppe, 1980; Selander, 
1986). 

                                                 
2 ”Läskunnighet och folkundervisning i Västernorrland 1750-1860 enligt kyrkans förhörslängder och 
parallella källor”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och lett av Egil Johansson. 
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 Att bygga en fullskalig databas med information från många församlingar och 
olika typer av källmaterial – husförhörslängder, födelse- och dopböcker, död- och 
begravningsböcker, lysnings- och vigselböcker, in- och utflyttningslängder etc. – 
visade sig vara en komplicerad och tidskrävande process. Även när de första 
församlingarna var tillgängliga för forskning, lade den storskaliga datorteknologin 
hinder i vägen för en bredare användning av DDB:s material. I syfte att göra 
kyrkböckerna tillgängliga för en större allmänhet startade Egil Johansson 1981 ett 
projekt som syftade till att utveckla redskap för kyrkböckernas användning inom 
grundskolan.3 Programvara skräddarsyddes för att möjliggöra för skolklasser att bygga 
sina egna databaser i persondatorer; läroböcker skevs för att presentera kyrkböckernas 
värld; i speciella program tillhandahölls kyrkboksdata för att demonstrera källornas 
rikedom, t.ex. bänkdelningen i Tuna socken 1820 (Johansson, 1984, 1985; Grensjö, 
1986).  
 
Från läskunnighet till mikrokort 
1975 startade Egil Johansson ”Läskunnighetsprojektet”, som var inriktat på alfa-
betiseringsprocessen i det tidigmoderna Sverige.4 Med hjälp av ett slumpmässigt urval 
församlingar från hela landet kunde Egil Johansson och hans medarbetare kartlägga 
alfabetiseringens regionala variationer. Genom att sortera församlingsborna i de äldsta 
förhörslängderna i ålderskohorter utvecklade Egil Johansson en metod för att spåra den 
folkliga läsförmågan tillbaka till dess första början i mitten på 1600-talet. 
 ”Läskunnighetsprojektets” teoretiska ramverk utgjordes av push- och pull-
faktorerna. Inspirerad av emigrationsforskningen tillämpade Egil Johansson push-
begreppet på läskunnighetskampanjen, medan folklig efterfrågan tolkades i termer av 
pull. Till push- och pull-faktorerna kopplades skilda färdigheter och undervisnings-
situationer. Läsförmågan spreds genom den kyrkliga läskunnighetskampanjen, och 
hemundervisning under prästerlig kontroll skapade allmän läskunnighet oberoende av 
kön, yrke och bostadsort. Skrivkunnigheten var däremot begränsad till stadsmiljö, där 
framtida köpmän och hantverkare gick i skola för att erhålla redskap som var nöd-
vändiga i deras kommande yrkesutövning (Johansson, 1977, 1981a, 1987a, 1988a). 
 Genom att skilja mellan läsning och skrivning utmanade Egil Johansson det 
dominerande läskunnighetsbegreppet, enligt vilket läsning och skrivning var hårt sam-
mankopplade och intimt förknippade med 1800-talets modernisering och allmänna 
folkskola. Egil Johansson demonstrerade att läskunnighet kunde vara ett tidigmodernt 
fenomen styrt av religiösa mål och spritt genom hemundervisning. I ett försök att rädda 
förbindelsen mellan läskunnighet och modernisering valde vissa forskare att i den 
följande debatten definiera tidig svensk läsförmåga som en begränsad, passiv läsning 
till stöd för utanläsningen. Enligt denna tolkning var tidigmodern religiös läsförmåga 
totalt annorlunda än den aktiva läsning av okänd text som uppammades av folkskolan 
på 1800-talet. Genom att acceptera tidig religiös läsning som helt jämförbar med 
moderna färdigheter valde andra forskare att överge det postulerade sambandet mellan 
läskunnighet och modernisering. 

                                                 
3 ”Människan i samhällsomvandlingen”, finansierat av Skolöverstyrelsen och lett av Egil Johansson. 
4 ”Folkbildning och samhällsutveckling”, finansierat av RJ och lett av Egil Johansson.  
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 “Läskunnighetsprojektet” var emellertid inte begränsat till tidigmodern läsning, 
utan behandlade också skrivkunnighetens genombrott på 1800-talet. Sambandet mellan 
skrivkunnighet och skolundervisning kunde påvisas genom analys av skolstatistik och 
folkräkningar samt uppgifter om straffångar och beväringar (Johansson, 1975, 1976a, 
1977, 1981b; Schelin, 1978). Den tilltagande folkbildningen kunde även avläsas i 
demokratiseringen av den högre utbildningen. Läroverket undersöktes med hänsyn till 
studentrekrytering och implementering av nya läroplaner (Hoas, 1987).  
 Egil Johanssons forskning tog sin utgångspunkt i den svenska historiska erfaren-
heten. I sina första studier placerade han svenska kyrkböcker och svensk utbildnings-
historia i fokus för intresset. Den första komparativa ansatsen utvecklades inom 
”Läskunnighetsprojektet”, där svenska läs- och skrivkunnighetskvoter relaterades till 
internationella data, huvudsakligen från Europa. I ”Läskunnighetsprojektets” kölvatten 
utfördes även studier av Etiopiens alfabetisering, där Egil Johanssons metod att 
kvantifiera utbildningsdata och sociologiska data på individnivå framgångsrikt tilläm-
pades på undervisningen i ett utvecklingsland (Sjöström & Sjöström, 1982; Sjöström, 
1986, 1993). De etiopiska studierna gav belägg för lärarens avgörande betydelse, men 
mera förvånande var resultat som indikerade att läsundervisning på elevernas andra-
språk inte var ett sådant handikapp som hade kunnat förväntas. 
 Ännu mera systematiskt tillämpades det komparativa perspektivet på de nordiska 
länderna. I Sverige-Finland baserades folkundervisningen på hemundervisning, medan 
1739 års skolförordning engagerade klockarna som lärare i Danmark-Norge. I motsats 
till i Danmark-Norge spelade prästerskapet en viktig roll i folkundervisningen i 
Sverige-Finland, i synnerhet det lägre prästerskapet (Jokipii & Nummela, 1981; 
Johansson, 1981c). 
 Läskunnighetsforskningen var dock inte begränsad till historiska aspekter. Utvär-
deringen av den etiopiska alfabetiseringskampanjen utgör den mest omfattande studien 
av modern läs- och skrivkunnighet, men metoder och material i den svenska skolans 
läs- och skrivundervisning blev också föremål för en större undersökning (Andersson, 
1986). Egil Johansson behandlade även västvärldens problem med sjunkande läs-
kunnighetstal, det s.k. post-literacy-problemet, i en kritisk utvärdering av studier av 
elevers läsförmåga (Johansson, 1979).  
 Precis som fallet var med ”Tunaprojektet”, kom även ”Läskunnighetsprojektet” 
att få spin off-effekter på forskningsteknologi. Sedan 1950-talet hade svenska kyrk-
böcker varit tillgängliga på mikrofilm, men den omfattande användningen av husför-
hörslängder i ”Läskunnighetsprojektet” demonstrerade tydligt begränsningarna i film-
rullsteknologin. Filmrullarna existerade i få kopior där varje rulle täckte flera volymer 
kyrkböcker, vilket skapade irriterande köproblem för användarna. Därför startade Egil 
Johansson 1981 ett projekt för att konvertera filmrullarna till mikrokort, Svensk arkiv-
information (SVAR). Mikrokorten medgav mera specifika beställningar, och korten 
var enkla att kopiera och distribuera. För att göra kyrkböckerna tillgängliga på detta 
nya medium för forskare och studenter vid Umeå universitet lämnade Egil Johansson 
sin tjänst som forskningsledare vid DDB för att skapa en ny institution, Forsknings-
arkivet, som inrättades 1983. Följande år inordnades SVAR under Riksarkivet, där 
SVAR idag bildar en särskild organisatorisk enhet för produktion och distribution av 
mikrokort. 
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Från svenska till internationella perspektiv –  den multi-etniska linjen 
1986 sjösatte Egil Johansson och Sten Henrysson ett forskningsprojekt om det norr-
ländska prästerskapets pedagogiska funktion före folkskolans genomförande, ”Präst-
projektet”. (Henrysson, Alm, Forsgren & Johansson, 1993).5 Detta projekt blev start-
punkten för en forskargrupp som i närmare 15 års tid engagerade ett tiotal forskare i 
olika projekt. ”Prästprojektet” rörde sig inom två skilda kulturella landskap, geograf-
iskt, socioekonomiskt och etno-religiöst. I det samiska området komplicerades under-
visningsinsatserna av de renskötande samernas nomadiska livsstil. Samernas religion 
och språk reste speciella hinder för den kristna undervisningen. Det andra under-
sökningsområdet bestod av jordbruksbygden i Övre Norrlands kustförsamlingar 
(Johansson, 1988b). Särskild uppmärksamhet ägnades åt den regionala rekryteringen 
av prästerskapet via Piteå trivialskola (Lindmark, 1990). 
 I “Prästprojektet” togs de etniska dimensionerna av den svenska folkunder-
visningen upp till behandling. Sameskolans funktion analyserades genom studier av 
läroplaner, läroböcker, elevrekrytering, skolgång och framtida karriär. I rapportserien 
Scriptum publicerades specialundersökningar av sameskolorna i Jokkmokk (vol. 9, 14), 
Föllinge (vol. 17), Arjeplog (vol. 18, 21), Jukkasjärvi (vol. 24-25), Åsele (vol. 30, 33) 
och Gellivare (vol. 31). Språket blev en kärnfråga vid analysen av den samiska 
undervisningen. Sedan kyrkan hade misslyckats med att rekrytera samer till präster i 
det samiska området, valde de kyrkliga myndigheterna att stödja söner till präster som 
var verksamma bland samerna. Den selektiva stipendiepolitiken gynnade uppkomsten 
av ett fåtal stora prästsläkter som i flera generationer var verksamma bland samerna. 
(Fröjd & Olsson, 1989; Henrysson, 1989). Den samiska och finska kyrko- och under-
visningslitteratur som användes i sameundervisningen blev föremål för särskilda 
undersökningar (Forsgren, 1988, 1990). Åtskillig uppmärksamhet ägnades åt det 
faktum att finska valdes som undervisningsspråk i Torne lappmark. Det samiska 
skriftspråket byggde på sydsamiska dialekter, och även om det s.k. sydsamiska bok-
språket modifierades på 1740-talet och införlivade mera nordliga drag, var det ändå 
inte begripligt i så nordliga områden som Torne lappmark. Utbildningsinsatserna och 
deras resultat i Torne lappmark blev grundligt genomlysta i en undersökning som 
kvantifierade individbaserad information från kyrka och skola i Jukkasjärvi församling 
1744-1820 (Anderzén, 1992, 2003). 1766 inleddes en period av intensiv alfabetisering 
som ledde till en närmast allmän läskunnighet på finska vid sekelskiftet. Det finska 
språkets betydelse som lingua sacra i den læstadianska väckelsen uppmärksammas i 
aktuell forskning om de læstadianska missionsskolorna i norra Sverige 1848–1861. 
Denna skolform var avgörande för spridningen av väckelsen, men samtidigt fördröjde 
den implementeringen av 1842 års folkskolestadga (Anderzén, 2001, 2002). 
 Samisk undervisning följdes även upp i ett forskningsprojekt som inriktade sig på 
1900-talets första hälft.6 De svenska attityder gentemot samerna som kom till uttryck i 
samtida forskning och skolpolitik ägnades särskild uppmärksamhet (Henrysson & 
Flodin, 1992a, 1992b; Henrysson 1993). Evolutionsteorierna från sekelskiftet 1900 om 
                                                 
5 “Prästen som folkuppfostrare. Prästens roll i norrländskt samhällsliv före folkskolans genom-
förande”, finansierat av RJ och lett av Sten Henrysson. 
6 “Sameskolans historia 1900-1950”, finansierat av RJ och lett av Sten Henrysson. 



 45 

mänsklighetens utveckling genom hierarkiskt ordnade kulturella stadier urskildes som 
en bärande idé bakom 1913 års nomadskola, den mest inflytelserika formen av modern 
sameundervisning. Nomadskolan syftade till att behålla de renskötande fjällsamerna på 
deras kulturella nivå genom att erbjuda en undervisning som inte verkade i 
civiliserande riktning. Bofasta samer som övergått till andra näringar skulle däremot 
bli helt assimilerade i den svenska majoritetskulturen genom den svenska folkskolan. 
Samtidigt reserverades de samiska minoritetsrättigheterna till land och vatten för de 
“äkta” samer som ägnade sig åt den nomadiska renskötseln.  
 Språkförhållandena i det samiska området blev en huvudfråga även i “Koloni-
projektet”.7 Den språkvetenskapliga undersökning som genomfördes i projektet kom 
dock att inriktas på de attityder gentemot samerna som kom till indirekt uttryck i 
topografiska beskrivningar och missionsskildringar (Forsgren, 1996, 1999a, 2000). I 
det samiska området tjänade undervisningen en integrerande funktion genom att 
kolonisera de koloniserades själar (Lindmark, 2000b). “Den koloniala läroplanen” 
(colonial curriculum) var ett koncept som kom att få stor betydelse inom projektet, 
sedan det först tillämpats på det karibiska undersökningsområdet (Sjöström, 2000). 
Vissa begränsade färdigheter, grundläggande normer och lämpliga dygder skulle över-
föras genom undervisning i religion och moral, ibland kompletterad med läsunder-
visning och yrkesutbildning. Etnisk, språklig och religiös mångfald var tematik som 
dominerade projektet, som inbegrep tre områden för svenskt kolonialt intresse. I den 
amerikanska diasporan på 1700-talet, företedde undervisningen bland Nya Sverige-
ättlingarna en utveckling från konfessionell svensk-luthersk undervisning via 
pietistiskt-luthersk omvändelsekristendom till allmän medborgerlig bildning 
(Lindmark, 2000c, 2003b). Denna sekularisering försiggick parallellt med en amerika-
niseringsprocess, såtillvida att svenska språket övergavs som undervisningsspråk redan 
under den andra fasen. I den karibiska kolonin Saint-Barthélemy kännetecknades 
skolundervisningen av “kantonisering” under den svenska överhögheten (1784-1878). 
Protestantisk, engelskspråkig undervisning erbjöds i Gustavia, öns kommersiella och 
administrativa centrum, medan den jordbrukande landsbygdsbefolkningen erhöll 
fransk-katolsk skolundervisning (Sjöström, 2000, 2001, 2002, 2003). 
 Etniska frågor togs även upp i det baltiska området, där Sverige etablerade 
besittningar under tidigmodern period. I ett forskningsprojekt om sociala och politiska 
förhållanden under den svenska stormaktstiden undersöktes utbildningsinsatser i 
Estland och Livland. Särskild uppmärksamhet ägnades åt införandet av ett skolsystem i 
Estland samt funktionen av “Forselius Seminar”, en kortlivad skola i Dorpat som 
införde lärarutbildning (Põldvee, 2000; Aarma, 1993). Jämfört med situationen i 
Sverige framstår utbildningsinsatserna i Estland vid 1600-talets slut som anmärknings-
värda. Ur ett regionalt perspektiv var de emellertid inte helt unika; ett liknande system 
inrättades i den lettiska delen av Livland. 
 

                                                 
7 ”Utbildning och kolonialism. Svenska undervisningsprojekt i Lappland och Nya Världen under 
1700- och 1800-talen”, finansierat av RJ och lett av Egil Johansson.  



 46  

Från läskunnighetskvoter till läsning och skrivning som sociala praktiker 
På 1970-talet ägnade sig den historiska läskunnighetsforskningen åt frågor kring 
färdigheternas spridning. Genom att bearbeta massdata med kvantitativa metoder 
försökte forskare etablera samband mellan läskunnighet och social utveckling. När 
Egil Johansson publicerade sina resultat om tidigmodern läskunnighet i det agrara 
Sverige som saknade alla tecken på modernisering, stod den tidiga och massiva 
alfabetiseringen av Sverige i stark kontrast till det allmänna mönstret i Västerlandet. 
Genom att utmana moderniseringsteorin bidrog den svenska alfabetiseringen till ett 
ökat intresse för läs- och skrivkunnighetens funktion i olika social och kulturella 
miljöer. 
 I själva verket var det Egil Johansson själv som ledde forskningen i den nya 
riktningen. I fallstudier om användningen av den religiösa läskunnigheten kunde han 
demonstrera hur läsningen i det tidigmoderna Sverige var intimt förknippad med 
bruket av särskilda texter i den allmänna gudstjänsten, i husandakten och i kristen-
domsundervisningen (Johansson, 1986, 1987b, 1991b, 1991c). På 1980-talet utveck-
lades Egil Johanssons forskning till kristendomsundervisningens texthistoria. Denna 
linje följdes upp i ett forskningsprojekt om barnundervisningen före folkskolan.8 I 
detta “Enkätprojekt” analyserades hustavlans spridning och funktion som text i 
folkundervisningen. Hustavlan användes flitigt vid sekelskiftet 1800, när 
folkundervisningen uttryckligen skulle fylla en integrerande funktion i ett föränderligt 
samhälle (Lindmark, 1993b). Denna textforskning fick även en språklig vinkling i en 
analys av upplysningsbegreppet i pedagogiska texter från samma tid (Lindmark, 1995a). 
 I samma projekt kompletterades “Läskunnighetsprojektets” resultat om den 
svenska alfabetiseringen med en analys av skrivundervisning och skrivförmåga före 
folkskolan (Lindmark, 1994). Undersökningen visade att skrivundervisningen kunde 
fylla både kvalificerande och ideologiska funktioner. Egil Johanssons pull-mönster 
bekräftades såtillvida att skrivkunnigheten på landsbygden var nära förknippad med 
jordbrukets kommersialisering. De tidigaste sockenskolorna inrättades i regioner med 
marknadsorienterad produktion, och skrivundervisning efterfrågades nästan uteslut-
ande av bondsöner. Föreskrifterna i skrivundervisningen erbjöd emellertid inte bara 
mallar för formella ekonomiska och juridiska dokument, utan förmedlade också 
ideologiska budskap. De inpräglade borgerliga dygder som självkontroll, flit, 
anspråkslöshet och medborgerliga plikter.  
 Läs- och skrivkunnighetens sociala praktiker har undersökts mera djupgående i 
lokala studier. Det radikala nyläseriet i Övre Norrland vid 1800-talets början utgjorde 
en exklusiv läskultur som hölls samman av en gemensam hållning till läsningens 
innehåll, organisation, syfte och funktion. Eftersom läsarna fördömde alla andra böcker 
än Luthers skrifter och de gamla kyrkliga böckerna, kan rörelsen betecknas som en 
textgemenskap. Men väckelsen kan också betraktas som en tolkningsgemenskap, 
eftersom förståelsen av Luthers skrifter på vitala punkter avvek från kyrkans 
auktoriserade tolkning (Lindmark, 1999b, 1997, s. 55-83). 
                                                 
8 “Barnaundervisningen före folkskolan. 1812 års uppfostringskommittés enkät”, finansierat av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och lett av Egil Johansson. Ambitionen 
att göra källmaterial tillgängligt tog sig uttryck i publicering av svaren från Norrland i serien 
Urkunden, nr 2-6 och 8. 
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 Den speciella byabönstraditionen skapade läsgemenskaper i huvuddelen av Övre 
Norrlands byar. Byarna valde lekmän att leda en förenklad variant av sockenkyrkans 
gudstjänst med läsning av föreskrivna böner och bibeltexter samt uppläsning av en 
predikan ur en godkänd postilla. Denna tradition inte bara ökade sammanhållningen 
inom byarna, utan knöt också nybyggarbyar till deras moderbyar när kolonisationen tog 
fart på 1800-talet. Invånarna i dylika “satellitbyar” fortsatte att bevista byabönen i 
moderbyn, tills byn hade blivit tillräckligt stor för att hålla sin egen byabön. På sina 
ställen kunde byabönen alternera mellan två eller tre byar, och i vissa fall fungerade 
högt respekterade “läspräster” som kringresande bönledare (Hansson, 1996). Byaböns-
traditionen infördes även bland samerna. Postillor spreds och samiska skolelever fick 
träning i att hålla byabön (Anderzén, 1993) . 
 Bland svenskarna i det koloniala Amerika blev den religiösa litteraturen viktig i 
den etniska “väckelse” som ägde rum vid sekelskiftet 1700. Från 1680-talet hade 
svenska nybyggare blivit utsatta för press från nya immigranter som ifrågasatte 
svenskarnas rätt till jordinnehav och religionsutövning. Att manifestera sin svenskhet 
genom svensk undervisning och lutherskt församlingsliv blev ett sätt för svenskarna i 
Amerika att hävda de rättigheter som de erhållit som svenskar vid kapitulationen under 
holländare och engelsmän. Efter hänvändelse till de svenska myndigheterna blev 
svenskarna i den amerikanska diasporan rikligt försedda med religiös litteratur i fem 
större leveranser mellan 1697 och 1720. Böckernas ankomst hälsades med stor 
entusiasm och ledde till intensiv läsaktivitet (Lindmark, 2001a). 
 Studiet av läskunnighetens sociala praktiker var dock inte inskränkt till böckernas 
spridning och läsningens funktion. Särskilda forskningsprojekt om det första svenska 
traktatsällskapet kom även att ge utrymme för forskning om produktionen av den 
folkliga litteraturen. “Berättelseprojektet” och “Exempelprojektet” fokuserade på 
produktionen av den religiösa exempelberättelsen inom Samfundet Pro Fide et 
Christianismo under perioden 1771–1780, det första decenniet av dess verksamhet.9 
Genrens funktion byggde på förebildlighet, vilket i sin tur förutsatte autenticitet och 
trovärdighet. När förebildligheten överbetonades riskerade en berättelse att förlora i 
trovärdighet, eftersom föreställningen om autenticitet inte kunde upprätthållas 
(Lindmark, under utg.). Riskerna med genren diskuterades grundligt inom Pro Fide, 
särskilt när man förberedde ett manuskript för tryckning som presenterade en samling 
religiösa exempelberättelser ifrån 1760-talets Jokkmokk (Lindmark, 1999c). I 
“Berättelseprojektet” behandlades frågor kring berättelsernas autenticitet och tendens i 
jämförelse med andra samtida källor (Anderzén, 1999; Forsgren, 1999b). Den påvisade 
idealiseringen ledde till fortsatta jämförelser inom genren missionsberättelser 
(Lindmark, 2001b).10 
 

                                                 
9 ”De Fide Historica. Samfundet Pro Fide et Christianismo och den religiösa exempelberättelsen i 
Sverige 1771-1800”, finansierat av Samfundet Pro Fide et Christianismo, respektive ”Exemplets 
makt. Den förebildliga personskildringen i Sverige 1770-1830” finansierat av HSFR. Båda projekten 
leddes av Daniel Lindmark. 
10 Detta tema kommer att utvecklas i forskningsprojektet ”Religionens domesticering. Folklig 
religiositet i det nordliga rummet 1600-1800”, finansierat av RJ och lett av Daniel Lindmark. 
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Från svenska till internationella perspektiv – den interkonfessionella linjen 
Egil Johanssons intresse för texthistoria ledde honom i nya riktningar. Hans upptäckt 
att ABC-boken representerade övergången från muntlig till skriftbaserad undervisning 
hade vidare implikationer än friläggandet av läsundervisningens historiska rötter. 
Genom att undersöka ABC-böcker i andra kyrkotraditioner, särskilt den romersk-
katolska kyrkan, fann han att det grundläggande mönstret i medeltida kristen under-
visning hade bevarats inte bara i den lutherska traditionen, utan också i andra religiösa 
traditioner. Detta nya internationella perspektiv födde idén till nya forskningsprojekt, 
där grundläggande kristen undervisning analyserades i olika kyrkotraditioner och 
tidsperioder. 
 De historiska aspekterna utvecklades i tre på varandra följande projekt om under-
visningen inom den östliga traditionen i Europa. “Alphabeta Varia-projektet”11 in-
riktades mot ABC-bokens historiska betydelse genom att analysera utvecklingen av 
tryckkultur och folkläsning i den rysk-ortodoxa kulturen (Attius Sohlman, 1994a). I 
följande projekt, “Bilden och ordet”, jämfördes rysk-ortodox kristendomsundervisning 
i det medeltida och tidig-moderna Novgorod med de svenska och baltiska tradi-
tionerna. Inledningsvis avkastade projektet analyser av västerländska resenärers 
beskrivningar av Ryssland (Attius Sohlman, 1994b, 1997). Snart nog stod det klart att 
kristendoms-undervisningen i den rysk-ortodoxa världen var mer inriktad på ikonens 
mystiska och syntetiska tankevärld än på de analytiska aspekter som odlades i den 
västliga kulturens fokusering på ordet (Attius Sohlman, 2002). Presentationen av en 
utställning av ryska ikoner var ett påtagligt resultat av detta projekt (Attius Sohlman, 
1994c). Undersökningar av olika rysk-ortodoxa kyrkor företogs, t.ex. de ortodoxa 
kyrkorna på Balkan (Attius Sohlman, 1996), den uniatiska kyrkan i Karpaterna och 
Slovakien (Attius Sohlman, 2001, s. 120-132) och dess utvandrade gren, den ukrainska 
kyrkan i Alberta, Kanada (s. 132-139) samt den mångreligiösa och mångkulturella 
miljön kring Vilnius (s. 97-116; 1998). Projektets rysk-ortodoxa gren av projektträdet 
växte till en vidare kulturhistoria där de utbildningshistoriska aspekterna tonades ner. 
Detta stod klart i det tredje projektet, “Tro och tanke”, som ägnades åt religions- och 
kulturmöten i Östeuropa.12 
 Historiska aspekter på mångreligiösa miljöer och interkonfessionella relationer 
intog också en framträdande plats i “Koloniprojektet”. De amerikanska mellan-
kolonierna kännetecknades av religionsfrihet och religiös mångfald redan på 1600-
talet, en situation som utmanade såväl de svensk-lutherska församlingarna som 
företrädarna för Svenska kyrkans mission. Från 1700-talets början samarbetade 
svenska präster med anglikanerna, och vid seklets mitt hotades de svenska 
församlingarnas konfessionellt lutherska karaktär av en konfessionsövergripande 
omvändelsekristendom. I den merkantila besittningen Saint-Barthélemy införde de 
svenska myndigheterna religionsfrihet. Katoliker, anglikaner, metodister och 
lutheraner tilläts utöva sin religion och organisera konfessionellt grundad 
folkundervisning. Den koloniala administrationen inte bara accepterade religiös 
                                                 
11 “Alphabeta varia. Tidiga ABC-böcker i skilda kyrkotraditioner”, finansierat av HSFR och lett av 
Egil Johansson. 
12 “Tro och Tanke. Brytpunkter och gränsöverskridanden i östra Europas religions- och 
kulturlandskap”, finansierat av Forskningsrådsnämnden och lett av Egil Johansson.  
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mångfald, utan stödde också aktivt olika skolprojekt. Detta system med offentligt stöd 
till ett konfessionellt uppdelat skolväsende betecknades i projektet som 
“kantonisering”. Medan svenska lutheraner i Amerika föredrog att samarbeta över 
konfessionsgränserna, blev konfessionell särart det dominerande mönstret i den 
karibiska kolonin. 
 Mera samtida aspekter på mellankyrkliga relationer har utvecklats i studier av 
undervisningsmönster i den religiösa mångfald som präglade 1900-talets Ungern 
(Zipernovszky & Forsgren, 2003). Vid äktenskap över konfessionsgränserna regler-
ades barnens religiösa fostran genom avtal, där kulturella traditioner och individuella 
överväganden bestämde religionsundervisningens konfessionella färg. Även historiska 
perspektiv på Ungerns flerspråkighet och religiösa mångfald har anlagts 
(Zipernovszky, 1998, 2002a). Invandrarkyrkorna i Sverige har blivit föremål för den 
mest samtida ansatsen i studiet av religiös mångfald. Sedan 1980-talet har Egil 
Johansson och andra forskare utvecklat kontakter med sådana invandrarkyrkor som 
den etiopisk-ortodoxa, den syrisk-ortodoxa och den rysk-ortodoxa. Även om dessa 
kontakter har varit inspirerande – de har bekräftat att kristendomsundervisningen vilar 
på en gemensam historisk grund – har resultaten än så länge varit magra i fråga om 
projekt och publikationer. 
 Den ökande religiösa mångfalden i Sverige har även blivit belyst ur ett annat 
perspektiv. I “Dopprojektet” använde Egil Johansson individuella data från Svenska 
kyrkans medlemsregister för att analysera dop- och konfirmationssedens regionala 
variationer.13 Projektet syftade också till att granska och korrigera Svenska kyrkans 
medlemsstatistik för att skapa ett tillförlitligt källmaterial. I detta hans sista projekt 
återvände Egil Johansson till det koncept som dominerade på 1970-talet och det tidiga 
1980-talet, när forskningsprojekten ofta hade dubbla syften: att avkasta nya empiriska 
resultat och att utveckla metoder och resurser för forskningen. Detta nationella projekt 
hade även en internationell motsvarighet, där Riksarkiven i Sverige och Ungern utbytte 
erfarenheter kring digitalisering av källmaterial. Ett gemensamt forskningstema var 
dopet som utgångspunkt för europeiska befolkningsregister (Forsgren, 2002).14 I en 
specialstudie undersöktes kyrkböcker från Sverige och Ungern ur ett komparativt 
perspektiv (Zipernovszky, 2002b).  
 
Avslutande reflexioner 
Den forskning som under tre decennier utfördes av Egil Johansson och hans 
utbildningshistoriska forskargrupp vid Umeå universitet kan indelas i två perioder. 
Under den första perioden, 1972-1985, stod forskningsprojekten i nära samband med 
utvecklingen av metoder och resurser. I perioden efter 1985 kunde forskningen dra 
nytta av den materialtillgång och metodiska kompetens som utvecklats inom den 
forskningens infrastruktur som representerades av Demografiska databasen, Svensk 
arkivinformation och Forskningsarkivet. Under den andra perioden, 1986-2002, före-
togs endast mindre försök att integrera empirisk forskning och infrastrukturellt 
                                                 
13 “Kris och förnyelse. Dop, konfirmation och kyrkotillhörighet i ett fördjupat svenskt och jämförande 
internationellt perspektiv”, finansierat av RJ och lett av Egil Johansson.  
14 “Arkivens digitala infrastruktur”, samfinansierat av RJ och Länsstyrelsen i Västernorrland och lett 
av Jan Sahlén. 
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utvecklingsarbete. I stället drevs forskningen mera av sin egen inre dynamik. Nya 
projekt växte organiskt fram ur pågående projekt, och tematiskt utvecklade projekt-
trädet ett antal tydligt urskiljbara grenar, alla beroende av kristendomsundervisningens 
gemensamma rötter som bärande idé. Den tematiska mångfalden under den andra 
perioden gynnades av projektgruppens mångdisciplinära sammansättning med peda-
goger, teologer, historiker och språkvetare. Medan läskunnigheten bildade ett huvud-
spår under den första perioden, var det religionsundervisningen som dominerade 
forskningen under den andra perioden. Införlivandet av frågor kring kulturell och 
religiös mångfald representerade de mest påtagliga perspektivförändringarna, som tog 
sig uttryck i olika komparativa ansatser. Den internationella orienteringen utvecklades 
under den senare perioden till ett tydligt karaktärsdrag, och den svensk-lutherska 
historiska erfarenheten kunde därmed ställas i relief mot en bredare bild. Läskunnighet 
med dess sociala praktiker, texthistoria och tryckkultur betecknar några av de viktigare 
ledorden i beskrivningen av forskningsutvecklingen inom projektgruppen, där reli-
gionsundervisningen kom att bilda en minsta gemensam nämnare. 
 Till sist finns det anledning att understryka Egil Johanssons odisputabla roll som 
projektgruppens primus motor. Kyrkboksforskningen, sådan den visade sig i hans 
banbrytande avhandling, var den givna utgångspunkten för utvecklingen av metoder 
och resurser så väl som empirisk forskning inom folkundervisningens historia. Hans 
egen eminenta forskning, hans outtröttliga engagemang och unika generositet skapade 
en inspirerande och tillåtande atmosfär där individuella forskare och projekt kunde 
utveckla stor kreativitet. Även om Egil Johansson formellt ledde huvuddelen av 
projekten, valde han att utöva sitt inflytande genom stödjande samtal snarare än genom 
maktspråk. Egil Johanssons individuella kvalitéer och personliga ledarstil i 
kombination med den frihet som den självstyrande projektgruppen åtnjöt skapade 
gynnsamma arbetsvillkor för alla inblandade. Också nu när projektgruppen formellt är 
upplöst, fortsätter tidigare medlemmar ett fruktbart samarbete i olika forsknings-
projekt. Vid sidan av en lång rad projekt och publikationer utgör det fortsatta nätverket 
det bästa beviset för den kreativitet och produktivitet som utmärkte Egil Johansson och 
hans projektgrupp vid Umeå universitet.  
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Tuuli Forsgren och Hanna Zipernovszky 
 
 
 
 

Hur kommer projekt egentligen till? 
 
 
Rubrikens fråga är ganska omotiverad. Projekt ligger nämligen hela tiden i luften, 
goda idéer tumlar runt, grundade på enskilda forskares vilja att ta reda på, få veta, 
kunna undersöka i lugn och ro, få svar på ditintills obesvarade frågor eller ibland på en 
önskan att till omvärlden i allmänhet och till yngre forskare i synnerhet få förmedla 
något som upplevs som viktigt att lämna i arv. Det finns otroligt många fina projekt-
idéer, men ytterst få av dem förverkligas. Projekt kostar nämligen pengar och pengar 
är det ont om, särskilt inom den humanistiska sektorn.  
 Ibland händer det faktiskt att en långt gången projektplanering plötsligt för-
vandlas till ett helt annat projekt, därför att en enda av alla de vinklingar den pågående 
planeringen har, visar sig ha förutsättningar att bli ett eget projekt. Det var vad som 
hände oss, då vi inför år 2000 insåg att vi tillsammans med Jan Sahlén från SVAR 
(Svensk Arkivinformation/Riksarkivet) av Riksbankens Jubileumsfond, Kulturveten-
skapliga donationen och Västernorrlands Läns landsting fått finansiering för ett ettårigt 
projekt med titeln Arkivens Digitala Infrastruktur, förkortat ADI.1 Huvudansvariga för 
projektet var den svenske respektive den ungerske riksarkivarien. 
 Naturligtvis hade vi lämnat in en projektansökan. Om någon ca. en månad före 
denna ansökan hade påstått att projektet skulle ha den titel det hade, hade vi dock sett 
ganska oförstående ut. Trots allt hade vi dock redan förberett detta ADI-projekt i några 
års tid och knutit de kontakter vi behövde för att genomföra det, bl.a. med hjälp av 
medel från Riksbankens Jubileumsfond under år 1999. Detta bidrag var avsett att 
etablera och stärka kontakterna och samarbetet mellan det ungerska och det svenska 
riksarkivet och att utvidga det akademiska kontaktnät som Zipernovszky redan hade i 
Ungern2. Motiveringen till den positiva behandlingen av vår ADI-ansökan inför år 
2000 var "Projektet avser att i samarbete mellan det svenska och det ungerska Riks-
arkivet inventera svenska och ungerska forskares prioriteringar och önskemål inför en 
digitalisering av arkivens infrastruktur. Samarbetet mellan svenska och ungerska 
arkivarier och forskare bedöms som angeläget." Att Jan Sahlén (då chef för SVAR:s 
enhet i Sandslån) var som klippt och skuren att leda ett projekt, där ordet digital ingick 
i projektrubriken är helt klart, men hur blev en religionspedagog (Zipernovszky) och 
en fennougrist (Forsgren) medarbetare i något sådant? 

                                                 
1 En rapport från ADI-projektet finns i  The Digital Infrastructure of the Archives. Workshop in Umeå 
and Sandslån 15-19 May 2000. Ed. Tuuli Forsgren, coed. Göran Larsson. SCRIPTUM NR 50. Reports 
from The Reasearch Archives at Umeå University. Umeå 2002. 
2 Med sin starka förankring i både svenskt och ungerskt akademiskt liv var Zipernovszky en nyckel-
person både vid alla förberedande kontakter med Ungern och vid projektets genomförande. 
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 Svaret är att det finns en gemensam nämnare, en forskare som kan anses vara 
"skyldig" i detta sammanhang, nämligen professor (numera emeritus) Egil Johansson, 
som alltid generöst ställt sin stora förmåga till internationellt kontaktskapande till 
andra forskares förfogande. Kopplingen till SVAR är inte märklig att förstå. Vad 
skulle SVAR i Ramsele ha varit utan Egil Johanssons insatser? Men de båda artikel-
skrivarna? Den ena av oss (Forsgren) mötte Egil Johansson år 1986 och deltog i ett 
fyraårigt projekt och sedermera i ytterligare några projekt tillsammans med honom 
samt fick dessutom deltaga i den tidiga uppbyggnaden av Forskningsarkivet i Umeå, 
som idag utvecklats till en fantastisk och öppen miljö. Den andra av oss (Zipernov-
szky) mötte Egil Johansson i mitten av 1990-talet och fick av honom den inspiration 
och det stöd som behövdes för att påbörja svenska forskarstudier i religionspedagogik i 
avsikt att jämföra ungerska arkiv med de svenska och visa på likheter och olikheter i 
de båda ländernas tidiga folkbildningsarbete. Det var Egil Johansson som förde oss 
båda in i den fascinerande värld som de svenska kyrkoarkiven utgör. Det kan gott 
sägas: vi blev båda två förförda av arkiven och det var Egil Johansson som tog oss dit! 
Bokstavligen. Vi har traskat efter honom bakom kulisserna på välstrukturerade lands-
arkiv, i stökiga källare under Härnösands domkapitel, i diverse gamla kyrkoarkiv i 
Norrland och på Nordkalotten, i små arkiv i Karibien och i stora ungerska arkiv i 
Budapest.  Denna vandring i arkivens värld har i ganska hög grad inneburit doften och 
prasslet av gamla papper, upplevelsen av bleknat bläck och mötet med oväntade rön, 
eftersom möjligheten att nyfiket bläddra i och läsa om "det oupptäckta som ligger 
bredvid det man söker" funnits där.  

Via Forskningsarkivet vid Umeå universitet och SVAR kom också en annan 
lärdom: den nya tekniken var på väg att erövra – hade redan i viss grad erövrat – 
arkiven. Inte bara genom nödvändig och redan väl utnyttjad gammal teknik som 
mikrofilm och mikrofiche utan också genom digitalisering. Och visst utnyttjade vi 
digitaliseringen, när vi hade nytta av den inom våra respektive forskningsområden! 
Samtidigt blev frågorna vi ställde oss i det sammanhanget fler och fler: vem eller vad 
styrde vad som skulle digitaliseras (enstaka forskares behov, projektpengar, 
slumpen?), vem betalade, vad innebar "original" i detta sammanhang, hur mycket hade 
normerats för att fångas upp av datorsökningsprogrammen, vad slags arkivutbildning 
utöver datasökningskunskaper skulle de nyutbildade arkivarierna få, hur lång tid skulle 
det ta innan de tekniska konverteringsproblemen var undanröjda, framför allt på det 
internationella planet, hur länge kunde data lagras utan att bli förstörda, o.s.v.? För oss 
var det här praktiska eller principiella frågor, vi är humanister, inte datavetare, inte 
arkivutbildade, bara arkivkonsumenter. På det stadiet förstod vi faktiskt inte att vi 
ställde frågor, varav många kunde fångas in under rubriken "arkivens digitala 
infrastruktur". 

Från början hade vi planerat ett helt annat projekt. Vi var ju trollbundna av arkiv 
i allmänhet och av de svenska kyrkoarkivens möjligheter att bidra till annat än enbart 
forskning om kyrkans historia i synnerhet och vi ville förmedla detta till yngre 
forskare, helst till hela världen.3 Vi ville förmedla både de digitala möjligheterna och 

                                                 
3 Om detta vittnar framför allt Egil Johanssons pedagogiska forskning, men också bl.a. pedagogen 
Sten Henryssons och språkvetaren Tuuli Forsgrens forskning om samisk skolhistoria, sociologen Ulf 
Drugges forskning om sjukdomar och mycket av historikern Daniel Lindmarks forskning. Alla nu 
nämnda har utnyttjat miljön vid Forskningsarkivet vid Umeå universitet. 



 59

arkivens prassel och dofter. Vi önskade också sprida användningen av kyrkböcker som 
källa – och respekten för kyrkböcker som källa – till andra länder. Vi hade börjat 
planera för en forskarskola – en skola i arkivkännedom.  
 Idéerna om ett samarbete 
mellan Forskningsarkivet och 
Demografiska databasen (DDB) 
i Umeå samt SVAR (Ramsele/ 
Sandslån) å ena sidan och 
Collegium Budapest samt ung-
erska Riksarkivet å den andra 
tog sin första trevande början 
under den workshop som den 
svenska Forskningsrådsnämn-
den (FRN) arrangerade i sam-
arbete med Collegium Budapest 
1995.4 Collegium Budapest är 
en stiftelse som från och med 
1993 erbjuder etablerade forsk-
are möjligheter att under en 
kortare eller längre period 
arbeta i en kreativ och lugn 
forskarmiljö, skapad i det gamla rådhuset på Budaberget och finansierad av ungerska 
staten och flera västeuropeiska länder, bl.a. Sverige.5 Det är avsett att vara en 
mötesplats för vetenskapsmän från Öst- och Västeuropa. Eftersom ett av Collegium 
Budapests stående tema på programmet är europeisk historia och ”europeiskt 
medborgarskap”, skulle en forskarskola i syfte att utveckla ett kreativt samarbete även 
bland yngre forskare passa bra. Det gemensamma europeiska kulturarvet i ett 
tvärvetenskapligt perspektiv lämpar sig sällsynt bra för arkivstudier. Collegium 
Budapest visade ett mycket aktivt intresse för att få vara värd för de delar av vår 
planerade forskarskola som skulle hållas i Ungern. Vi hade kontaktat lärare/handledare 
(både i Sverige, i Ungern och i Tyskland) från olika discipliner som var villiga att 
själva deltaga som föreläsare och/eller att ge sina doktorander en möjlighet att räkna in 
kursen i forskarstudierna. Forskarskolan var tänkt att gå i tre år med olika teman för 
vart och ett av åren. Forskningsarkivet i Umeå skulle fungera som praktisk nav i 
Sverige medan kontakter i Berlin och Budapest skulle se till att de lämpliga arkiven i 
respektive länder öppnade sina dörrar för djupgående studiebesök och gav effektiv 
assistans vid forskarskolans deltagares arkivsökningar. Åbo Akademi visade dessutom 
ett principiellt intresse för finlandssvenskt deltagande i en sådan forskarskola. Då de 
redan långt gångna planerna på denna forskarskola – förhoppningsvis tillfälligt – 

                                                 
4 Se Cultural Crossroads in Europe. Ed. Tuuli Forsgren. Coeditor Martin Peterson. Report 97:3. 
Forskningsrådsnämnden. Stockholm 1997. 
5 Statliga och privata stiftelser från Sverige, Frankrike, Holland, Schweiz, Tyskland och Österrike 
lämnade bidrag till verksamheten under de fem första åren. I Sverige är det Riksbankens Jubileums-
fond som bidragit, men även Wallenbergstiftelsen. Sistnämnda har gjort det genom att finansiera 
bygget av ett gästhem. Riksbankens Jubileumsfond har spelat en stor roll, då fortsatt stöd diskuterades, 
genom att förmå andra länder att medverka med fortsatt stöd och dessutom utöka sitt eget. 

Den äldsta delen av det Ungerska Riksarkivet i den
gamla stadsdelen på Budaberget i Budapest.

Foto: Mats Danielsson
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skrinlades 1999 till förmån för en ansökan om projektmedel till Arkivens digitala 
infrastruktur hade vi alltså redan skapat ett nät av intresserade forskare och arkiv, bl.a. 
i Ungern.  
 Det som sedan blev ADI-projektet var från början tänkt att delvis fungera som en 
förberedelse för en del av de instanser som skulle förse oss med lärare/handledare till 
den tänkta forskarskolan. Inte minst vi själva ville ha mer kunskaper om arkivens 
digitala infrastruktur. Kontaktarbetet mot Ungern hade intensifierats under 1998 och 
Collegium Budapest frågade redan efter forskarskolans detaljprogram. Att finna finan-
siering till ett så storskaligt internationellt projekt som vår tänkta forskarskola visade 
sig vara svårt. Just den stora osäkerhet som ligger i den långa tiden mellan idé > 
förberedelse > ansökan > väntan > beslut (och i förekommande fall igångsättande) kan 
vara en svårbemästrad faktor, framför allt i tvärvetenskapliga projekt med många 
internationella parter inblandade. Terminstider och administrativa kulturer överens-
stämmer inte, en del typer av kulturkrockar bör helst undanröjas i förväg, eldsjälar kan 
bli otåliga och tycka att väntetiderna mellan ord och handling blir för långa eller också 
försvinner de ur bilden på grund av att de befordras till annan tjänst. Att hålla en stor 
internationell gryta kokande under lång tid är inte alltid så lätt. Den serviceinriktade 
och lugna miljö som Forskningsarkivet i Umeå erbjuder gav oss styrka nog att tänka 
om och orka rädda en del av projektidén och detta resulterade alltså i en ansökan till 
Riksbankens Kulturfond för att genomföra projektet Arkivens Digitala infrastruktur 
(ADI). Vi hade dock krafter kvar för att våren 1999 beställa tid hos den projekt-
rådgivare från EU som besökte Umeå universitet för att informera om regler och 
bestämmelser vid ansökan om forskningspengar inom EU:s då gällande ramprogram. 
Det kanske vi inte skulle ha gjort. Rådgivaren var enligt uppgift disputerad i ekonomi 
och eftersom han var skotte borde språkproblemen ha varit försumbara, men det visade 
sig att han tydligen aldrig hört ordet "church records" och ännu mindre kunde förstå 
vilken rik källa de svenska kyrkböckerna kunde utgöra för arkivforskning inom olika 
discipliner. Vi måste ha klantat oss rejält i våra försök att övertyga mannen om 
potentialen hos dessa arkivkällor, han bara log vänligt nedlåtande och skissade snabbt 
upp förslag till ett helt annorlunda upplagt projekt, som han tydligen ansåg att vi hade 
möjlighet att få pengar till och också kompetens att genomföra. Tack, det var inte vårt 
projekt för det tycktes omfatta nästan hela Europa, framför allt lade det inte tonvikten 
på de för denne rådgivare så okända kyrkoarkivs möjligheter. Kanske gick luften ur 
oss där. Nu var vi redan mitt uppe i förberedelserna för ADI och beslöt oss för att 
koncentrera oss på det. Förhoppningsvis skulle vår idé om en forskarskola kunna 
materialiseras i framtiden.  

Utöver den öppna ADI-workshop i Umeå/Sandslån våren 2000, som presenterats 
i den tidigare nämnda rapporten (se not 1), genomförde ADI under hösten 2000 i 
Budapest en intern workshop, som försökte fastställa arten av det framtida samarbetet. 
En tekniskt IT-ansvarig från Riksarkivet i Budapest gjorde dessutom under våren 2000 
ett två veckors studiebesök, fördelat på det svenska Riksarkivet i Stockholm och på 
SVAR:s dataenhet i Sandslån. Framför allt vävdes dock ett nätverk mellan forskare 
och tjänstemän vid de arkiv och institutioner som deltog i ADI-projektet. Projektet 
skapade nätverket, nu är det projektdeltagarnas ansvar att upprätthålla, utvidga och 
fördjupa det efter behov. Själva vet vi idag mycket mer om fröjder, fällor och faror i 
arkivens digitala infrastruktur än vi gjorde tidigare och förhoppningsvis har projektets  
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deltagande datavetare och arkivarier fått sig en och annan tankeställare av forskarnas 
funderingar och framförda frustrationer. 

För Forskningsarkivet vid Umeå universitet innebar ADI-projektet både en 
möjlighet att presentera sig närmare för kolleger i Ungern och också att ta del av deras 
erfarenheter. Och vad tyckte våra ungerska gäster? Vid en liten uppföljande utvär-
dering gjord av Zipernovszky i Budapest år 2003 lämnade den ungerske biträdande 
riksarkivarien Dr. Lajos Körmendy och IT-ansvarige Tibor Baracs ett skriftligt svar på 
ungerska, nedan återgivet i svensk översättning: 

 
”Som representanter för det ungerska Riksarkivet på besök vid Forsk-
ningsarkivet vid Umeå universitet fick vi lära känna flera intressanta 
initiativ som tagits där. Speciellt imponerade blev vi av det nytänkande 
som Forskningsarkivets medarbetare uppvisade beträffande hur forskar-
nas synpunkter ställs i centrum. Vi anser att en sådan nyskapande 
inställning skulle vara nyttig för alla arkiv. Vi har vid utformandet av det 
nya informationssystemet vid det Ungerska Riksarkivet tagit hänsyn till 
dessa erfarenheter, vunna vid vår vistelse vid Forskningsarkivet [i sam-
band med ADI-projektet].” 
 

Egil Johansson föreläser vid 
ADI-workshop i Umeå maj 2000. 
t.v. i bild ses en av författarna till 
denna artikel, Tuuli Forsgren. 
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Stefan Nordström 
 
 
 
 

Livets trådar – livets väv 
 
 
Tidigt under 1900-talet, när genetiken efter återupptäckten av Mendels arvslagar växte 
fram som ett framgångsrikt forskningsfält, blev man på det klara med att dessa lagar 
gäller också människan. I en översikt över kunskaperna om människans arv från första 
hälften av 1900-talet (Dahlberg 1946), talas om människans 48 kromosomer. Att 
antalet kromosomer hos människan är 46 (23 från mamma och 23 från pappa) 
fastställdes med säkerhet först några år in på 1950-talet.  
 ”Genom speciella undersökningar” skriver Dahlberg, har man börjat få någon 
uppfattning om kromosomernas kemiska byggnad. Man har kommit så långt att man 
har skäl att anta, att s.k. nukleinsyror utgör en väsentlig beståndsdel hos dem. Sådana 
syror finns av olika slag, och det är möjligt att olika gener till grundbeståndsdel har 
nukleinsyror av varierande beskaffenhet. 
 
Den genetiska koden 
Den utveckling som följde under 1900-talets andra hälft brukar betecknas som en 
biologisk bomb. Egentligen har det rört sig om en serie kunskapsdetonationer, som i 
allt snabbare takt avlöst varandra. Det som blev den tändande gnistan var 
Watson/Cricks modell över DNA-molekylens byggnad.  
 Det är i år (2003) femtio år sedan denna modell presenterades. Vi säger ibland att 
livet hänger på en skör tråd, och tänker då på hur lätt livslågan kan slockna. När nu de 
”trådar” som allt liv hänger på har visat sig vara DNA, kan vi ställa frågan: Är DNA-
molekyler sköra? 
 Svaret på den frågan är både ja och nej. En DNA-molekyl är en dubbel 
spiraliserad kedja med länkar som kallas nukleotider. Hos människan finns 46 sådana 
kedjor i varje cell, en för varje kromosom. Dessutom finns DNA i cellernas 
mitokondrier.  
 Det rör sig om synnerligen tunna kedjor, med en diameter av endast två 
nanometer (två miljondels millimeter). Vi vet att dessa livets trådar på sätt och vis är 
bräckliga. De kan lätt förändras genom mutationer, vilka i sin tur kan leda till 
utvecklingsstörning, genetiska sjukdomar, cancer, död. 
 Samtidigt kan DNA-kedjorna inte sägas vara särskilt sköra. De har fört livet 
vidare genom generationer, från livets allra första början, till den ofattbara mångfald 
av arter och livsformer som nu finns, och som har funnits. Och det är uppenbart så att 
DNA-molekylernas förmåga att förändras och omstruktureras har varit en förutsättning 
för uppkomsten av denna förunderliga mångfald. Men det som ger denna livskraft, 
denna mångfald, är inte DNA-kedjorna i sig, utan den livsväv som vuxit fram ur ett 
samspel mellan DNA och proteiner. 
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 När jag i början av 1960-talet inlett mina egna studier i genetik vid Uppsala 
universitet, började man förstå hur DNA kan översättas till proteiner. DNA-
molekylernas länkar (nukleotiderna adenin, tymin, cytosin och guanin) kan sägas 
motsvara genetiska bokstäver. Tre och tre kodar de för genetiska ord (aminosyror). 
Dessa i sin tur kopplas samman till genetiska meningar (proteiner). 
 Efter akademisk grundexamen var jag några år verksam som biologilärare innan 
jag i början av 1970-talet återupptog studierna i genetik. Mitt intresse för genetisk 
genealogi förde mig då i kontakt med Demografiska databasen samt, efter dess 
tillkomst, även Forskningsarkivet vid Umeå universitet. För tio år sedan samman-
fattade jag min forskning kring Bests maculadystrofi (BMD) i en av Forsknings-
arkivets skrifter (Nordström 1993). Vi hade då lyckats lokalisera den gen som orsakar 
sjukdomen till ett område i kromosom 11. Artikeln avslutades med följande rader: 
 

Intensiva försök pågår att avslöja den specifika mutation i denna 
kromosomregion som ger upphov till de elektrofysiologiska störningar 
och degenerativa förändringar i ögonbottnen som är utmärkande för 
BMD. Kan vi avslöja en sådan mutation ökar våra möjligheter att i 
framtiden sätta in åtgärder som motverkar eller i varje fall bromsar upp 
sjukdomsförloppet. 

 
Fem år senare hade forskargrupper i Umeå och Uppsala, i samarbete med Merck-
institutet i USA, lyckats identifiera mutationen (Petrukhin et al. 1998). Det kan leda till 
att man så småningom får möjlighet att motverka, kanske inte bara degenerativa 
processer orsakade av BMD, utan även andra varianter av maculadegeneration. 
  
Genetisk genealogi 
En doktorsavhandling från Uppsala universitet (Graaf 1997) bygger till stor del på 
genealogiska data från tidigare forskning kring BMD. Även andra genealogiska data, 
arkiverade vid Forskningsarkivet, har använts i fortsatta forskningsprojekt. Exempel 
på det är den forskning som bedrivs i Umeå kring Botniadystrofi (Burstedt et al 1999, 
2001). 
 Själv hade jag då avvecklat min egen verksamhet vid Forskningsarkivet. Det 
fanns två skäl till detta. Dels var det svårigheten att få forskningsmedel till nya projekt. 
Dels en önskan att kunna ägna mer tid åt pedagogiska frågor kring livsvetenskaper och 
etik.  
 Ansökan om anslag för utveckling av datorteknik i genetisk genealogisk forsk-
ning, från bland annat Riksbankens jubileumsfond (RJ), behandlades välvilligt. En 
referent sammanfattade det med följande ord. Med hänsyn till projektets historiska, 
tvärvetenskapliga och basala natur med potentiellt värdefullt stöd för många andra 
forskare tillstyrkes ansökan varmt.  
 En annan referent påpekade dock att genetisk genealogiska studier inte ger så 
mycket då vi idag har metoder att lokalisera och identifiera generna för aktuella 
sjukdomar med molekylärgenetisk teknik. I sammanhanget nämndes att det idag finns 
metoder med ”större upplösningsförmåga”. 
 Den sistnämnde tycktes helt bortse från att tillgången till genetiskt väl kartlagda 
familjer med specifika sjukdomar ofta är en grundförutsättning, för att man ska kunna 
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gå vidare med framgångsrika molekylärgenetiska studier. Ett exempel på det är den 
forskning kring BMD som nämnts ovan. RJ: s bedömning av aktuell ansökan blev 
följande:  
 

Projektet syftar till att utveckla en metodik för genetisk genealogisk 
forskning med utnyttjande av information vid Demografiska databasen 
och Forskningsarkivet i Umeå. Fonden bedömer ansökan positivt. Detta 
till trots kan den i rådande konkurrens ej prioriteras. 

 
När inte heller andra försök att få medel för fortsatt forskning lyckades, gav jag så 
småningom upp dessa försök. Jag sökte mig i stället till ett lektorat i biologi vid 
lärarutbildningen i Umeå, där jag 1996 fick ställning som professor. 
 I den tjänsten arbetade jag delvis med externa uppdrag (föreläsningar och 
seminarier) som arvoderades till min dåvarande institution (matematik och natur-
vetenskapliga ämnen i lärarutbildningen). Efter pensionering 1999 fortsätter jag med 
en del sådana uppdrag, bland annat i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus 
(www.forumlivochtro.se). 
 I samband med övergången till denna verksamhet, knuten till lärarutbildningen, 
sammanfattade jag min dittillsvarande forskning i boken Gener genom generationer 
(Nordström 1995). Min forskning med anknytning till Forskningsarkivet finns också 
presenterad i arkivets Scriptum-serie (Nordström 1991) samt i rapport från den 
nordisk-baltiska konferensen ARKIVEN, GENETIKEN och SJUKDOMAR i 
Härnösand (Nordström 1999). 
  
Konfliktladdad kunskap 
Möjligheter att identifiera sjukdomsgener är en förutsättning för att förstå och därmed 
kunna behandla många sjukdomar. Men tron att man med molekylärgenetiska metoder 
kan finna lösning på livets alla problem leder lätt fel. Modern tillämpning av den 
genetiska kunskap som vuxit fram är ofta konfliktladdad. Inte ens kunskapen som 
sådan är kanske alltid odelat positiv. Den är på gott och ont.  
 Man talar ofta om manipulation i sådana sammanhang. Ordet manipulera betyder 
egentligen att handskas med något (av manus = hand), men används ofta i betydelsen 
negativt manipulerande. Ibland översätts manipulation med styrning, underförstått då 
med fiffel och knep av olika slag. 
 De flesta ser kanske inte något fel i att man med hjälp av genetiskt modifierade 
bakterier kan producera insulin för behandling av diabetes. Det är en avsevärd fördel 
gentemot den teknik man förr hade att utvinna insulin ur bukspottkörtlar hos djur.  
 Inte heller, anser väl de flesta, är det fel att med sådan teknik tillverka 
tillväxthormoner. Däremot blir det fel om sådana hormonpreparat används i dopnings-
syfte i stället för medicinsk bekämpning av dvärgväxt. 
 En rad andra läkemedel kan också framställas, inte bara med hjälp av mani-
pulerade bakterier, utan även genetiskt modifierade däggdjur, ur vars mjölk man kan 
utvinna önskvärda genprodukter. Men hur långt får vi gå? 
 Och är det verkligen möjligt att bota ärftliga sjukdomar? Än så länge har det i 
princip endast varit möjligt att lindra eller motverka symtom. De senaste åren har man 
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dock nått en del framgångar i försök att ersätta sjukdomsframkallande gener med 
sådana som ger normal funktion (genterapi).  
 Vill man förhindra att sjukdomsgener förs vidare till kommande generationer 
måste dock ingreppet göras i könsceller eller tidiga embryonala celler. Det är idag inte 
tillåtet att implantera ägg eller embryonala celler som på detta sätt manipulerats. Det 
bör heller aldrig tillåtas då det kan medföra risk för oförutsägbara och okontrollerbara 
följdverkningar.  
 Under embryonalutvecklingen differentieras kroppens celler för att ingå i olika 
vävnader. Genom kloningsexperiment har man nu visat att även i en fullvuxen 
organism finns celler, det gäller även människans vävnader, som så att säga har stannat 
vid ett tidigt utvecklingsstadium. Sådana stamceller används för test av läkemedel, i 
forskning kring cancer, samt i försök att ersätta skadade vävnader. 
 Vetenskapsrådet i Sverige och även den svenska regeringen har sagt ett försiktigt 
ja till fortsatta försök med kloning av stamceller som terapeutisk metod. Kommer man 
i framtiden att tillåta även reproduktiv kloning? Tekniken finns (prövades första 
gängen på fåret Dolly), men innebär alltför stora risker för att kunna accepteras i 
reproduktivt syfte. 
 Vi får snabbt alltmer detaljerad kunskap om arvsmassan. Redan 1998 fanns en 
fullständig kartläggning, inte bara av vissa virus, bakterier och jästceller, utan även en 
flercellig organism (nematoden C. elegans). Det nya årtusendet inleddes med rapporter 
om att även människans arvsmassa nu kartlagts. 
 Biologiskt är alla däggdjur mycket lika. När man i december 2002 presenterade 
kartläggningen av musens arvsmassa, konstaterades att den har lika många gener som 
människan (ca 30000). Av dessa är 80 procent helt lika hos mus och människa. Övriga 
skiljer sig till en del, men endast ca 300 gener (en procent) är unika för musen. Av de 
16000 gener man kartlagt hos den märkliga sjöpungen, som mest liknar en slemmig 
gelésäck, återfinns ca 80 procent även hos människan.  
 
Biologism och människosyn 
Alla dessa rön bekräftar att allt liv är besläktat. Men om vi får för oss att den allt 
snabbare kartläggningen av olika organismers arvsmassa leder till en totalförståelse av 
livet, ligger det en fara i detta. Sådan kartläggning ger oss fantastiska lexikon över 
livets byggstenar. Men dessa ger inga fullständiga svar på frågor om vad liv är, eller 
om hälsa och sjukdom, så länge vi inte har fullständig kunskap om hur byggstenarna 
samverkar i livets väv. 
 En utpräglad biologistisk livsuppfattning kan få ödesdigra konsekvenser. Präglas 
vi av tanken att allt som betyder något är våra gener och hur de samspelar med 
proteiner, och att vi nu börjar få kontroll över detta samspel, då blir riskerna för 
missbruk överhängande. 
 I biologisk mening är människan ett djur. Människobarn diar (däggar) sin 
mamma och tillhör därför däggdjuren. Det finns ingen avgörande skillnad mellan hur 
våra vävnader och organ fungerar och hur de fungerar hos en apa, en gris eller en råtta. 
På cellnivå finns det ingen avgörande skillnad mellan hur livet fungerar hos någon 
organism. Ändå leder det fel om vi betraktar människan som en tredje schimpansart 
vid sidan av dvärgschimpans och vanlig schimpans. 
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 Gener som finns i människans celler kan återfinnas i vitt skilda organismer - 
bakterier, växter, djur. Därför kan vi med genteknik överföra gener mellan olika 
organismer. Därför har vi kunnat skapa transgena organismer. Därför finns det idag, 
som vi nämnt tidigare, bakterier som producerar insulin. Det finns också möss vars 
mjölk innehåller ett protein mot sjukdomen MS (multipel skleros), getter som i sin 
mjölk producerar antikroppar mot cancer, osv. Livsprocesser är likartade och 
jämförbara i hela organismvärlden.  
 Vad generna gör är att de kodar för proteiner, som dels kan bli byggstenar i 
kroppens vävnader, dels kan fungera som enzymer, hormoner och andra 
signalsubstanser, vilka styr och reglerar embryonal- och fosterutveckling samt 
kroppens biokemiska och fysiologiska processer. I dessa avseenden fungerar gener 
mycket likartat hos alla levande organismer. Men en organism fungerar som en helhet, 
som är mer än summan av generna och deras verkan. 
  
Människans egentliga väsen 
För att få en så riktig bild som möjligt av den helheten är det nödvändigt att vi är 
öppna inte bara för naturvetenskaplig kunskap, utan även för kulturens yttringar, 
humaniora, social- och samhällsvetenskap, filosofisk kunskap och religion. För att 
förstå människans egentliga väsen måste vi försöka nå in även i sådana tankevärldar. 
 Vi måste värja oss mot uppfattningen att biologin och generna helt styr vårt öde, 
vår hälsa och vår personlighet. Att enda sättet att kontrollera framtiden därför är att få 
kontroll över generna. Det är förvisso sant att generna till exempel via nervsystemets 
signalsubstanser kan påverka även sådant som stämningslägen och vår tankevärld. Det 
är kanske också så att hjärnans omsättning av signalsubstanser påverkar vår person-
lighet i högre grad än vi tidigare tänkt oss.  
 Inte minst därför måste vi vara försiktiga med hur vi handskas med våra gener. 
Såväl personlighet och kulturella yttringar som vår hälsa och livssituation i övrigt har 
både med bakomliggande genetiska och miljömässiga faktorer att göra. 
 Ibland framställs det genetiska samspelet som om generna kunde planera 
strategier för sin överlevnad. I varje fall att de beter sig som om de gjorde det, som en 
populärvetenskaplig författare uttryckte sig för några år sedan. Det är emellertid inte 
generna som sådana som i den meningen ”beter sig”. Varje enskild gen fungerar i sitt 
sammanhang. På ett häpnadsväckande sätt kan generna i samspel reglera embryonal- 
och fosterutveckling, så att cellerna organiseras till en ny unik individ. 
 Det är sedan individen som beter sig, inte den samling kemiska molekyler som vi 
kallar gener. Dessa kan påverka vårt beteende och vår hälsa, inte styra det helt och 
hållet. Generna skapar, i samverkan med miljön, förutsättningarna för livsprocesserna, 
inklusive risken att drabbas av olika sjukdomstillstånd. Generna skapar också 
förutsättningar för vår tankeverksamhet, våra vetenskapliga, filosofiska och 
existentiella frågor. Men det är inte generna, utan de betydligt mer komplicerade 
skapelser som vi kallar människor, som kommer med frågorna och som söker svaren. 
 Det är alltså nödvändigt att vi närmar oss frågor om hälsa och sjukdom, om livet i 
all dess fascinerande mångfald, i ett bredare perspektiv. Det handlar inte bara om 
sådant som har med genteknikens ”upplösningsförmåga” att göra. Institutioner som 
Forskningsarkivet har en viktig uppgift att fylla i detta bredare tvärvetenskapliga 
perspektiv. 
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Gunnar Thorvaldsen 
 
 
 
 

Nordfolk 
Nordiske befolkningsstudier basert på historiske folketellingsdata 
 
 
Et primært mål for mange historikere er å skrive hele befolkningens historie, ikke bare 
konsentrere seg om utvalgte elitegrupper slik det var vanlig tidligere. De nordiske land har 
bedre forutsetninger for å lykkes i arbeidet med å framstille også vanlige menneskers 
historie, siden vi har lengre, mer dekkende og mer detaljerte serier med individdata i form 
av folketellinger og kirkebøker enn andre land. I noen grad har dette kildematerialet blitt 
utnyttet til å framstille aspekter ved den historiske utvikling i enkelte lokalsamfunn, 
regioner eller hvert enkelt land. Sammenligning over landegrensene er imidlertid 
mangelvare, selv om den betydelige likhet mellom nabostatenes historiske utvikling gjør 
komparasjon naturlig og fruktbar. Ikke bare foregikk en parallell utvikling av landenes 
sosiale, økonomiske og demografiske historie, det var også nær kontakt mellom dem bl a 
gjennom migrasjon. Mangelen på samordnet forskning skyldes derfor ikke savn av 
likeartede problemstillinger, men at det befolkningshistoriske grunnlagsmateriale fins i så 
mange ulike formater at sammenlignende studier blir svært ressurskrevende for den 
enkelte forsker. Når grunnlagsdataene er samkjørt til ens formater, blir det enkelt å forske 
på og presentere resultatene for Norden samlet. Dermed får vi både et mer systematisk 
bilde av hvilke trekk ved Nordens innbyggere som er felles, og innsikt i hvordan og 
hvorfor islendinger, finner, dansker, svensker og nordmenn er ulike med omsyn til andre 
egenskaper. Et komparativt perspektiv vil også gjøre det enklere å vekke interesse for 
forskningen internasjonalt, siden så mange betrakter Norden som en enhet og flere 
forskere er motivert til å sette av ressurser til å studere regionens historie samlet enn til å 
sette seg inn i hvert enkelt lands utvikling. 

Alle de nordiske land har et detaljert individorientert, nominativt kildemateriale som 
går tilbake til 1700-tallet, til dels enda lenger, men pga ulik utvikling av de administrative 
systemene kan landene deles inn i to grupper ut fra politiske allianser på 1800-tallet 
(Thorvaldsen 1998). I Finland og Sverige ble befolkningen kartlagt kontinuerlig gjennom 
kirkebøkene. I Danmark, Island og Norge ble befolkningen kartlagt med mer eller mindre 
jevne mellomrom i folketellinger. De tre sistnevnte land fikk aldri bygd ut et system av 
kirkebøker med samme detaljnivå som de svenske og finske husförhörslängdene. Derimot 
har Sverige fra 1860 laget regelmessige folketellinger, slik vi har fra Danmark, Island og 
Norge. Vi kommer tilbake til hvordan folketellinger også kan lages for Finland, slik at 
materialet vil dekke alle landenes befolkning. For de fire andre landene er materiale fra 
slutten av 1800-tallet langt på vei ferdig registrert i maskinleselige formater enten for å 
fremme slektsgransking eller historisk forskning, bare i Danmark gjenstår å dataføre deler 
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av folketellinga for år 1880. Dermed er det meste av grunnlagsinvesteringene allerede 
gjort. 

 
Nordfolk-prosjektet vil gjennomføre følgende syv delmål: 
1. Holde nær kontakt mellom forskningsgruppene i hvert land for å sikre at vi fortolker 
innholdet i de nasjonale folketellingene på samme måte. Dette er forberedt ved at de 
statistiske sentralbyråene siden 1850-tallet har koordinert sine standarder for innsamling 
av folketellingsdata (Sköld 2001). 
2. Utvikle og tilpasse felles kodesystemer for yrker, fødesteder, familiestilling og 
bostedstyper for å sikre detaljnivå, internordisk komparasjon og brukervennlighet 
(Thorvaldsen 1995). 
3. Tilpasse programvare som gjør det mulig for forskere i hvert land å klassifisere 
opplysninger i folketellingene etter samme standard og kommentere den koding som 
gjøres i andre land (Esteve 2003; Ruggles 1999). 
4. Bli enige om felles konstruerte variabler som beskriver husholdets sammensetning, 
relasjoner mellom familiemedlemmene og geografiske karakteristika. 
5. Selv dokumentere og gjøre tilgjengelig eldre dokumentasjon som beskriver hvordan 
folketellingene ble skapt i hvert land og den nye nordiske standarden (Statistics Norway; 
Block 2003). 
6. Ta i bruk web-basert programvare for å forenkle tilgangen til den fellesnordiske 
databasen med folketellinger (Ruggles 1996). 
7. Gjøre denne databasen tilgjengelig for gratis nedlasting til forskere via Internett. Av 
sikkerhets- og kapasitetsgrunner vil dette bli dublert i minst to ulike land. 
 
Hver av de deltakende gruppene bidrar med spesialkompentanse fra forskning på og 
databehandling av nominative individdata. Dansk Data Arkiv har i samarbeid med 
genealoger registrert mer enn seks millioner personposter fra de danske folketellingene og 
gjort dette tilgjengelig i proprietære formater (Dansk Data Arkiv 2003). DDA bidrar også 
ved sin særlig tette kontakt med samfunnsforskere som forsker på tilsvarende datasett fra 
våre dager. Noe tilsvarende gjelder partnerne ved Institutt for Sosiologi i Helsingfors, som 
især har spisskompetanse innen mortalitetsforskning (Pitkänen 1993). Den islandske 
gruppen har gjort verdens eldste folketellinger tilgjengelig via Internett 
(http://www.archives.is/index.php?node=124). De har også tette kontakter med islandske 
miljøer som bygger opp verdens mest avanserte genealogiske datasystem 
(http://www.islendingabok.is/IServlets/index.jsp). De svenske partnerne har fra før best 
kompetanse mht databehandling av longitudinelle persondata, blant annet klassifisering 
av slike data ifølge internasjonale standarder (http://www.ddb.umu.se). De har også gjort 
folketellingsdata tilgjengelig via Internett (http://www.foark.umu.se/folk/). De norske 
deltakerne har gjennom tre tiår bearbeidet folketellinger blant annet for bruk via Internett 
(http://www.rhd.uit.no). Sammen med forskere fra Island, Canada, Storbritannia og USA 
har de et utstrakt samarbeid ledet av the Minnesota Population Center om standardisering 
av folketellinger fra disse fem land. Dette er det såkalte NAPP-prosjektet - North Atlantic 
Population Project finansiert av The National Science Foundation, 
(se http://www.nappdata.org.) 
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 Siden det aktuelle kildematerialet har blitt gjort datamaskinlesbart av ulike organer 
og med ulike siktemål, kan vi karakterisere det faktum at digitale folketellinger fra fire 
nordiske land på slutten av 1800-tallet nå eksisterer, som et lykketreff. I Norge er 
materialet dataført dels av Digitalarkivet (http://digitalarkivet.no) og dels av 
Registreringssentral for historiske data med sikte på bruk i forskning, og slektsgransking 
(Thorvaldsen 2000). Det islandske materialet er dataført som grunnlag for et medisinsk-
genetisk prosjekt hvor den islandske befolknings genealogi studeres som ledd i 
utforskningen av arvelige sykdommer. Disse folketellingsdataene blir nå kvalitetssikret, 
gjort komplett og kodet ved Statistisk sentralbyrå i Reykjavik som en del av NAPP-
prosjektet. De danske folketellingene er dataført av frivillige genealoger med slekts-
forskning som hovedformål, men siden arbeidet koordineres av Dansk Data Arkiv kan 
materialets potensiale for demografisk forskning realiseres gjennom Nordfolk-prosjektet. 
Mens ca 25% av den danske 1880-tellinga er dataført per i dag - et tilstrekkelig materiale 
for å utarbeide og teste en internordisk standard - er det realistisk at hele tellinga blir 
registrert i prosjektperioden. I Sverige ble dataføringen av 1890 års folketelling satt i gang 
som et sysselsettingstiltak i regi av Arkion, nå en stiftelse under Riksarkivet som har gjort 
hele denne tellinga tilgjengelig for søking via Internett mot betaling 
(http://www.arkion.se/). Deler av materialet er lagt ut for forskning hos Forskningsarkivet 
ved Umeå universitet. Siden de internasjonale standardene vi tilpasser gir mulighet for 
anonymiserte kildeversjoner, kan vi legge hele denne svenske folketellinga til rette for 
demografisk-statistisk forskning. (For noen formål som navnegransking og kildekritikk, 
vil riktignok forskere ønske adgang til alle opplysningene i folketellinga, noe som vil 
forutsette at disse for svenske datas vedkommende undertegner en avtale om å ikke 
fomidle individdata til tredjepart.) Dermed inkluderer vi altså hele den nordiske 
befolkning sist på 1800-tallet med unntak av Finland i individbaserte datafiler.  

Det er neppe realistisk å registrere noen tilsvarende komplett oversikt over den 
finske befolkning i løpet av prosjektperioden. Derimot har professor Kari Pitkänen 
tidligere lagt til rette tilsvarende materiale fra et utvalgt lokalsamfunn (Pitkänen 2003). 
Det ble utarbeidet tre utdrag for den østfinske formsamlingen Kitee (Kides), for 1751, 
1800 og 1840. I andre halvdel av det nittende århundre er de finske husförhörslängdene 
av en slik kvalitet mht skrift og oppdatering at de er kurante å bruke som grunnlag for 
arbeidet. Det er derfor mulig og ønskelig at Finland kommer med i samarbeidet fra starten 
med et utvalg forsamlinger på ca tre prosent av befolkinga, slik at de standarder vi vil 
utarbeide og følge også tar høyde for finske forhold. Det er ønskelig at det finske 
tverrsnittsmaterialet skal bli mer representativt enn det er nå, selv om det vil kreve 
betydelige ressurser dersom større deler eller hele den finske befolkning skal bli inkludert 
i Nordfolk. 

Befolkningen i Norden utenom Finland sist på 1800-tallet vil som resultat av 
registreringsarbeidet bli beskrevet i en integrert database som inneholder ca 8 millioner 
individer. Dataene ligger i hvert land tilgjengelig for søking via Internett, og Nordfolk vil 
lage en inngangsportal slik at slektsforskere og andre som ønsker å søke informasjon om 
navngitte personer kan gjøre dette via de eksisterende brukergrensesnitt på Internett. (Se 
referanser ovenfor til Arkion, Forskningsarkivet, Dansk genealogisk database, Riksarkivet 
i Reykjavik, Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data.) Dermed kan 
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forskere og andre brukere lett få adgang til identifiserbar informasjon om befolkningas 
navn, kjønn, alder, sivilstand, familierelasjoner, yrker, fødesteder, religion etc. De 
eksisterende brukergrensesnitt er imidlertid ikke egnet for demografisk og samfunns-
vitenskapelig orientert historisk forskning. Det fins bokstavelig talt hundretusener av 
ulike yrkestitler, fødestedene er angitt dels som kommuner, dels som kirkesogn eller 
tettsteder, familierelasjonene er angitt med mange ulike begreper på flere språk. For 
eksempel viker forskere flest tilbake for å lage statistiske oversikter over yrker dersom de 
først må finne ut at snekkere også kan kalles tømmermenn eller timrare etc. Vårt prosjekt 
tar sikte på å rasjonalisere dette arbeidet ved at det koordineres av eksperter på området i 
hvert land og utføres en gang for alle.  

Initiativet til å lage et nordisk prosjekt omkring historiske folketellinger ble tatt på et 
møte i NAPP-gruppa i Minneapolis, hvor norske og islandske representanter framhevet at 
det fins slike data av god kvalitet også i Sverige og Danmark. Dessverre var ikke de 
sistnevnte datasett ferdigstilt da NAPP-prosjektet ble planlagt. Nordisk forskerakademi 
(Norfa) innvilget et planleggingsmøte som ble avholdt i Sandefjord 4-6 april 2003. 
Interessen for Nordfolk var upåklagelig, det kom sogar utenom den opprinnelige planen 
deltakere fra riksarkivene i Island og Sverige til planleggingsmøtet, i tillegg til 
representanter for Dansk Dataarkiv, Statistisk sentralbyrå i Reykjavik og Universitetene i 
Umeå, Helsinki og Tromsø. Det var enighet om realismen i og ønskeligheten av å lage en 
felles nordisk, historisk folketelling, og at Finland bør inkluderes med mer enn et 
eksempelmateriale. For å avstemme de mange detaljene i folketellinger som inneholder 
informasjon om åtte millioner mennesker, vil det være nødvendig med en rekke møter for 
å bli enige om og implementere felles standarder. I Norge og Island er det satt av ressurser 
til å lage landsdekkende tellinger som følger internasjonale standarder. I Sverige og 
Danmark har partnerne ressurser til å tilpasse standardene og implementere standardene 
på et representativt utvalg av befolkninga. På dette grunnlaget kan det søkes om nasjonale 
ressurser til å implementere opplegget for hele den historiske befolkning. I Finland må det 
i tillegg settes av ressurser til å utarbeide en historisk folketelling med basis i kirke-
bøkene. Dette gjøres ved å trekke opplysninger om representativt antall personer ut av 
husförhörslängdene, se ovenfor. 

Som nevnt innledningsvis har fire av de nordiske land blant de lengste seriene med 
bevarte folketellinger på individnivå i verden. Vårt prosjekt sikter seg inn mot en første 
nordisk koordinering av dette historiske materialet ved å ta utgangspunkt i folketellingene 
1880 for Island, 1900 for Norge og 1890 for Sverige samt et utvalg fra kirkebøkene på 
sistnevnte tidspunkt for Finland. Ideelt sett burde folketellingene fra alle land vært fra 
samme år, men dette er pga kildematerialets beskaffenhet og tidligere mangel på nordisk 
koordinering ikke vært mulig. Vi mener allikevel at tellingene ligger nær nok i tid til å gi 
et godt grunnlag for sammenligning, og ser dessuten fordeler ved at migranter i noen grad 
kan følges fra land til land. De mange andre fem- eller tiårige tellingene i de nordiske land 
kan siden standardiseres ifølge samme mal etter som de blir tilgjengelig i maskinlesbare 
formater. På lengre sikt kan en nordisk database som dekker det nittende og tyvende 
århundres befolkninger bli et unikt instrument for forskere fra hele verden i bestrebelsene 
på å kartlegge og forstå vår felles utvikling fra jordbrukssamfunn gjennom 
industrialisering, urbanisering og demografisk transisjon til velstandssamfunn. Vi må 
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riktignok innrømme at det samarbeidet vi her søker om midler til bare er et første skritt på 
denne veien, men å bli enige om de grunnleggende standardene er en forutsetning for å 
skape en framtidig database som dekker et lengre tidsrom. 

 
Fordeler med sammenlignbare landsdekkende folketellinger i forskning  
Et fortrinn ved folketellingene er altså at her fins opplysninger om hele befolkninga. Mens 
moderne samfunnsvitenskapelige spørreundersøkelser regner 60% som en høy andel svar, 
rakk folketellerne å samle inn data om så godt som samtlige innbyggere (Drake 1969). 
Når et slikt materiale er overført til digital form gir det en rekke metodiske fortrinn. For 
det ene kan statistikk lages på alle aggegeringsnivåer fra individ til region. For det andre 
kan materialet gjøres sammenlignbart i tid og rom. Og for det tredje kan det legges til 
rette for avanserte analyser ved å konstruere hjelpevariabler som eksplisitt viser relasjoner 
mellom individene eller egenskaper ved relaterte individer. Nedenfor følger noen 
eksempler på forskningsfelt som blir lettere å studere i større detalj vha komparative 
folketellinger (Thorvaldsen 1996). 
 
Regionale analyser 
Forskeren kan ut fra data på individnivå selv definere sitt undersøkelsesområde uavhengig 
av hvordan statistikken i sin tid ble publisert. I nordisk sammenheng er det særlig aktuelt 
å definere undersøkelsesområder på tvers av landegrensene, for eksempel er det ingenting 
i veien for å operasjonaliser et “Sameland” ut fra kommuner eller deler av kommuner med 
samisk befolkning (Niemi 2003). Det er også mulig å la regionen være definert som et 
par-tre land eller som hele Norden når representativt materiale for Finland blir registrert.  
 
Komparative lokalhistoriske studier 
Det er publisert bindsterke verk og massevis av artikler som tar for seg den historiske 
utvikling i ulike lokalsamfunn i de nordiske land, og lokalhistorisk vinkling har vist seg å 
være en fruktbar angrepsvinkel både i historiske og samfunnsvitenskapelig undersøkelser 
(Norsk lokalhistorisk institutt 2001). Den foreslåtte folketellingsdatabasen vil gjøre det 
realistisk å sammenligne lokalsamfunn på tvers av landegrensene, for eksempel studere 
den sosiale strukturen i fiskerikommuner i Island, Danmark og Norge. Forskere som har 
behov for å studere lokalsamfunn med bestemte egenskaper kan lett finne fram til disse i 
databasen, eksempelvis for å kontrastere kommuner med små og store hushold. Især i 
denne sammenhengen er det viktig at de skandinaviske og islandske tellingene vil dekke 
hele befolkninga slik at forskerne ikke møter problemer med små utvalg når populasjonen 
deles opp i undergrupper. 
 
Subgruppers historie 
Fordi datasettene er bygd opp av informasjon om individer, blir det mulig å definere 
undergrupper ut fra alle de kriterier som er spesifisert i tellingene. Det gjelder etniske 
grupper som nevnt ovenfor, men også en rekke andre sosiale grupperinger. Som eksempel 
kan en forske på hvordan man i ulike deler av Norden tok vare på enkene ved å se dem i 
forhold til de hushold de gjerne står som del av i folketellingene. Fra et kjønnshistorisk 
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perspektiv er det viktig å minne om at kvinnene utgjør mer enn halvparten av individene i 
de aktuelle folketelllingene, og kan studeres på lik linje med menn (Haavet 1993). 
 
Longitudinelle studier 
I Island, Danmark og Norge er betydelige deler også av andre folketellinger enn 
henholdsvis 1880 og 1900 dataregistrert. Dermed er det mulig for forskere å følge 
individer og familier fra folketelling til folketelling med Nordfolk-materialet som 
utgangspunkt. Dette er blant annet aktuelt for å følge migranter både innenlands og over 
landegrensene (Miller 1997; Thorvaldsen 1995). Arkion har startet registrering av 1900-
tellinga, men det er et forhandlingsspørsmål om forskere for Sveriges vedkommende kan 
få adgang til navn og andre identifikatorer som er nødvendig i arbeidet med identifisering 
av personene. 
 
Kontekstuell analyse 
Innen historisk sosiologi har det vist seg fruktbart å studere hvilken effekt miljøet har på 
individenes atferd vha flernivåanalyse. Standardiserte folketellingsdata legger til rette for 
dette fordi det er enkelt å konstruere kontekstuelle variabler med informasjon om 
befolkningens sammensetning på lavt aggregeringsnivå, informasjon som oftest mangler i 
den publiserte statistikken fra tidligere århundre. Slik kan innbyggerne i kretsene i 
Nordens kommuner klassifiseres ut fra befolkningas hovednæringsvei, eller etniske 
sammensetning. Ved at aggregater kan brytes ned i mindre grupper, unngår forskerne 
også problemer med økologisk feilslutning (Hellevik 2002). Blant annet i studiet av 
nedgangen i spedbarndødelighet har den sosiale konteksten vist seg å være helt 
avgjørende for omsorgen i den enkelte familie (Brändström 1984). 
 
Geografiske informasjonssystemer  
I hvert enkelt nordisk land har datamaskinelle GIS-systemer blitt brukt til å tegne kart 
hvor egenskapene ved befolkninga i hvert amt/fylke/län eller kommune er markert. Nylig 
er det første historiske kartgrunnlaget konstruert for de nordiske land sett i sammenheng. 
Kartet som er tegnet på fylkesnivå, viser hvordan spedbarndødelighetens nivå ikke er 
bestemt av landegrensene, men går på tvers av disse ved at Finnmark “tilhørte” Finland, 
Jemtland “tilhørte” Norge osv (Thorvaldsen 2003). Dette blir et viktig instrument for å 
framstille statistiske resultater fra Nordfolk, og vi vil arbeide videre med å slå sammen 
tilsvarende landskart på kommunenivå. Dermed vil det blant annet bli mulig å illustrere 
mer detaljert likheter og forskjeller i befolkningsstrukturen i grensetraktene  
 
Viktige forskningstema 
En detaljert gjennomgang av hvilke prosesser og problemstillinger som kan studeres ut fra 
historiske individdata, vil føre for langt her. Litteraturlistene fra Demografiska databasen i 
Umeå (http://www.ddb.umu.se/forskning/bibliografi/bibliografi.htm) og Registrerings-
sentral for historiske i Tromsø (http://www.rhd.uit.no/art/littlst.html) viser imidlertid mye 
av bredden i det sosialhistoriske og demografiske forskningsfeltet som allerede bygger på 
slike data i de nordiske land. Potensialet for forskning på standardiserte folketellingsdata 
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framgår enda klarere av bibliografien med 675 titler ved Minnesota Population Center, se 
http://www.ipums.org/usa/research.php . 
 
Industrialisering. På slutten av 1800-tallet gjennomgikk de nordiske land den historiske 
utvikling fra agrar- til industrisamfunn. Utviklingstrinn og -tempo varierte mellom de 
ulike land og regioner, og gir gode muligheter for å studere både de befolkningsmessige 
forutsetninger for industrialisering og hvordan denne påvirket befolkningas sammen-
setning. Overgangen fra seil- og treskip til damp og stål er eksempel på et viktig delemne, 
likeledes modernisering av fiskeriene (Solhaug 1976). 
 
Fertilitetsfallet. Teknikken “egne barn” gjør det mulig å beregne fertiliteten på familie-
nivå ut fra folketellingene forutsatt at disse er standardisert og utstyrt med konstruerte 
variabler (Hareven 1978). De norske og danske undersøkelser som er foretatt viser klare 
regionale forskjeller i utvikling, og det er all grunn til å tro at et nordisk perspektiv vil gi 
ny regional innsikt i barnebegrensningens historie.  
 
Husholds- og familiestruktur. Et av de mest sentrale sosialhistoriske diskusjonstema 
dreier seg om størrelsen på og sammensetninga av familier og hushold. Det generelle 
inntrykket av små kjernefamiliers dominans er problematisert i studier fra bl a Rendalen 
og Åland (Moring 1994; Bull 2000). Dette mye omdiskuterte forskningstema kan vi finne 
svar på ved å undersøke hvilke regioner og lokaliteter i de nordiske land som hadde en 
øst-europeisk, respektive vest-europeisk familiestrukter. Bare ved at forskere fra ulike 
områder kommer sammen kan vi lage datasett hvor familier og hushold er inndelt på en 
konsekvent måte slik at reell sammenlikning blir mulig. De konstruerte variablene for 
familierelasjoner er særlig viktige i denne sammenhengen. 
 
Flytting over landegrensene. Det er vel kjent at Kristiania var hovedflyttemål for värm-
lendinger, at finner ble gruvearbeidere i Nord-Norge og at Danmark var destinasjon for 
mange syd-svensker (Niemi 2003). Ut fra data på individnivå kan Nordens flytteområder 
avgrenses mer nøyaktig og studeres i større detalj. Vi vet at mange danske og noen norske 
kommuner sendte få utvandere til oversjøiske områder. Vha kontekstuell analyse kan 
geografer og andre flytteforskere sammenligne nordiske lokalsamfunn med høy eller lav 
emigrasjonsintensitet til USA i den aktuelle perioden for dermed å forstå mer av 
bakgrunnen for at folk utvandret. 
 
Bruk av databasen i utdanning og skoleverk 
Utenom anvendelsen av Nordfolk i forskning forventer vi at databasen vil bli et viktig 
grunnlagsmateriale for samfunnsvitenskapelig orientert historieundervisning på ulike 
nivåer (Solli 1997). Med en prosjektorientert tilnærming til forenklede befolknings-
historiske problemstillinger, mener vi studenter og elever kan nå ny innsikt ikke bare i det 
egne lokalsamfunnets historie. Også datamaskinelle og statistiske metoder kan læres 
bedre med Nordfolk enn med oppkonstruerte datasett. Et prosjekt som utvikler web-
baserte læremidler basert på den nordiske folketellingsdatabasen ligger naturlig i 
forlengelsen av det prosjektet vi søker om midler til her. Et semesteremne i nord-norsk 
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befolkningshistorie er utarbeidet og gjennomført ved Institutt for historie, Universitetet i 
Tromsø, og kan danne et utgangspunkt for flere lærepakker (Drake 1994). 
 Prosjektet tar altså sitt utgangspunkt i det arbeidet som blir gjort med de islandske 
og norske folketellingene i samarbeid med forskere fra Canada, Storbritannia og USA 
under ledelse av the Minnesota Population Center. På det grunnlaget vil det være mulig å 
utarbeide retningslinjer for hvordan eksisterende standarder kan tilpasses til behovet i de 
ulike nordiske land, samtidig som mulighetene for komparasjon ivaretas. Det mest 
omfangsrike arbeidet er allikevel å diskutere og løse de mange problemene som dukker 
opp når opplysninger om så mange individer skal overføres til ens standarder. Møter hvor 
representanter med praktisk erfaring fra slikt arbeid diskuterer konkrete eksempler har 
vist seg essensielt for å sikre reell sammenlignbarhet. I denne sammenhengen vil det også 
bli gjennomført forsøk hvor vi koder hverandres materiale for å kvalitetssikre 
prosedyrene. Og endelig må vi tilpasse og implementere programvare for utlegging av de 
aktuelle datasett via Internett. Dokumentasjonen av kilder, prosedyrer og datasett skal 
ligge maskinlesbart sammen med databasen, og vil bli utviklet parallelt med de arbeids-
trinn som er beskrevet ovenfor.  
 
Artikkelen er basert på en søknad om midler til Norfa (Nordisk forskerutdannngsakademi) etter 
et forberedende møte i Sandefjord med innspill fra Nanna Floor Clausen fra Dansk Dataarkiv, 
Ólöf Gardarsdottir fra Hagstofa i Reykjavik, Eirikur Gudmundsson fra Islands riksarkiv, Kari 
Pitkänen fra Universitetet i Helsingfors, Tommy Dahlberg fra Arkion samt Sören Edvinsson og 
Mats Danielsson fra Umeå universitet. 
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Forskning i arkiv 
 – en resa i tid och rum 
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Rolf Sjöström  
 
 
 
 

Forskningsarkivet tur och retur 
 
 
Till Sveriges glömda historia hör rollen som transocean kolonialmakt. I nästan 100 år 
(1784-1878) härskade svenska staten över den lilla klippön Saint-Barthélemy, belägen 
i en av Karibiska havets utkanter. Spår av den exotiska besittningen saknas inte, 
tvärtom finns det gott om lämningar i arkiv på olika håll både här hemma och ute i 
världen.  
 På Saint-Barthélemy finns det i dag dessvärre mycket sparsamt med historiska 
dokument från Sverigetiden. När Sverige sålde ön till Frankrike 1878 tog de nya 
ägarna hand om merparten av arkivmaterialet. De svenska akterna blev visserligen 
kvar men sov en törnrosasömn ända fram till 1932, då de packades ned i åtta packlårar 
och fraktades till Guadeloupe, som Saint-Barthélemy administrativt tillhör. Arkivet 
fortsatte att föra en undanskymd tillvaro och "upptäcktes" först vid en brand 1956. 
Ingenting ska emellertid ha brunnit upp. Olyckligtvis råkade papperen i oordning 
förutom att vattenskadorna vållade bekymmer. De angripna dokumenten spreds ut för 
att torka i gräset bara för att utsättas för nya risker. 
 

“There were goats all over, an animal always eager to chew and eat 
anything should it even be a dry marriage contract or a royal letter from 
the 18th century.”1 

 
Saint-Barthélemyarkivet fortsatte sin anonyma tillvaro på Guadeloupe ända fram till 
1961 då svenskamerikanerna Rolf och Florence Lamborn landade på Guadeloupe för 
en kort visit. Nu blev det emellertid inte så, Rolf Lamborn skulle komma att ägna sig 
åt Saint-Barthélemyarkivet under två decennier. Resultatet blev den s.k. Lamborn-
samlingen som förvaras på Riksarkivet. Här återfinns bl.a. avskrifter och maskin-
skrivna sammandrag ur det digra arkivmaterialet.  
 Nästa gång Saint-Barthélemyarkivet på Guadeloupe skulle bli föremål för 
uppmärksamhet var när Dan Brändström besökte ön 1967 och kunde mikrofilma delar 
av beståndet. Bland det som fotograferades hittar man kyrkoböcker och mantals-
längder från den svenska församlingen, tillsammans med handlingar rörande slaveriet 
i den svenska besittningen.2  
 Förutom att göra arkivmaterialet tillgängligt för forskningen fyllde filmningen 
dessutom funktionen att bevara innehållet i dokument som hotades att förstöras. De 
svenska dokumenten transporterades så småningom till franska nationalarkivets filial i 

                                                           
1Lamborn 1964, ss. 38, 39. 
2Brändström 1967. För texter om Sverige som slavnation se t. ex. Sjöström 1999. 
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Aix-en-Provence i Frankrike. Där torde de få stanna på obestämd tid, eftersom 
materialet är alltför bräckligt för att klara resan tillbaka till Guadeloupe. 
 
Koloniprojektet 
Sveriges gästspel i Karibien ingår i ett större mönster av månghundraårig kolonial 
dominans med nedslag i såväl Östersjöområdet som territorier i fjärran oceaner. Några 
av dessa erövringar har granskats i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som 
fokuserat sambandet mellan utbildning och kolonialism.  
 Projektet Utbildning och kolonialism: Svenska undervisningsprojekt i Torne 
Lappmark och Nya världen på 1700- och 1800 talen (Education and Colonialism: 
Swedish schooling projects in Lapland and the New World in the 18th and 19th 
centuries) fick sin start 1993 under professor Egil Johanssons ledning. Riksbankens 
Jubileumsfond finansierade projektet som avslutades 1999.3 
 Tre svenska kolonier ingick i undersökningen; Delawaredalen i Nordamerika, 
Saint-Barthélemy i Karibien samt Torne Lappmark i norra Skandinavien. 
 
Delaware 
Kolonisationen av Delawaredalen 1638-1655 av har studerats av historikern Daniel 
Lindmark.4 Syftet med den sverigestyrda undervisningen var att vidmakthålla svensk-
heten i en befolkning som upplevde ett religiöst-etniskt främlingskap (diaspora). Trots 
att Sveriges politiska hegemoni i Delaware blev kortvarig dröjde ett kulturellt 
inflytande kvar under lång tid. Den svensk-lutherska undervisning som bedrevs ännu 
på 1800-talet skulle dock slutligen komma att ersättas av en nyttoinriktad 
utbildningskod av amerikanskt snitt. 
 Den svenska ockupationen av Delawaredalen var som synes ganska snabbt över. 
På Saint-Barthélemy härskade Sverige desto längre; i nästan hundra år (1784-1878) 
vilket är svenskt rekord i sammanhanget. Pedagogen Rolf Sjöström blev huvud-
ansvarig för denna del av Koloniprojektet som beskrivs utförligare lite längre fram. 
 
Torne lappmark 
Torne Lappmark var beläget i vårt närområde men i en periferi behärskad av ett 
rikssvenskt centrum. Inte långt borta tonar ekot från ett berömt uttalande som tillskrivs 
Axel Oxenstierna "Wi hafva i Norrland Wårt Indien". Språkforskaren Tuuli Forsgren 
är den projektmedarbetare som ägnat sig åt Torne Lappmark.5 Enligt hennes analys 
favoriserades, till skillnad från Delaware, de inhemska språken i avsikt att främja den 
för kolonisationen viktiga religiösa integrationen. I en jämförelse med skolorna på 
Saint-Barthélemy konstateras hur en evangelisk kursplan (evangelical curriculum) får 
funktionen av en kolonial kursplan (colonial curriculum).  
 
Saint-Barthélemy 
Den relativt sparsamma forskningen om det svenska Saint-Barthélemy innehåller, så 
långt jag vet, inte någon studie som riktat in sig på utbildningssystemet. Mitt eget 
intresse för ön och dess koloniala skola väcktes under en vistelse på ön i slutet av 
                                                           

3Lindmark 2000. 
4Lindmark 2000, ss. 15-40.  
5Forsgren 2000. 
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sextiotalet. Tjugofem år senare fick jag möjlighet att fördjupa mig i öns skolhistoria6 
inom ramen för Koloniprojektet.  
 Min tidigare forskning gjorde det naturligt att placera skolan i ett brett samhälls-
kritiskt perspektiv, något som den koloniala kontexten också inbjöd till. Med denna 
teoretiska ansats följde försök till orientering i den mångstämmiga diskursen om 
utbildning och kolonialism. Kyrkornas och missionssällskapens kontroversiella roll - 
"the Cross followed the Flag" hade en framträdande plats i den aktuella litteraturen. I 
studierna av den i trängre mening fackmässiga litteraturen har frågor om läroplaner 
och utbildningens innehåll varit ett av mina huvudintressen. 
 Sökandet efter empiriskt underlag för undersökningen om skolsystemet i Saint-
Barthélemy har krävt omfattande uppspårning och insamling av historisk dokument-
ation förvarad i arkiv med stor geografisk spridning.  
 Undersökningen har vägletts av en modell som tar sikte på ett brett spektrum av 
faktorer såsom mål, aktörer, metoder och innehåll. 
 Resultaten av studien pekar på social kontroll som en central funktion i utbild-
ningen, i synnerhet efter slaveriets upphörande då fysisk kontroll i princip inte längre 
var möjlig.  En annan slutsats är att även om ockupationsmakten må ha strävat efter att 
överföra en svensk utbildningstradition tog det lång tid innan skolreformen 1842 fick 
några påtagliga konsekvenser på Saint-Barthélemy.  
 Den svenska överhöghetens engagemang för skolan går ändå inte att ta miste på. 
Ett talande exempel är en bekymrad guvernörs pedagogiska lägesbeskrivning: "not a 
twentieth of the total population in the Countryside know how to read and write, 
which is also the case of the lower classes in the Town.”7  Kanske svartmålar den 
gode guvernören situationen, för i samma skrivelse vädjar han om mera resurser till 
skolan i form av en ny lärarkraft. Men man bör samtidigt komma ihåg att 40 till 60 
procent av barnen i skolåldern ser ut ha varit inskrivna i kolonins skolor. Det 
empiriska materialet ger också vid handen att eleverna gjorde framsteg i läsning och 
skrivning. 
 
Svenska arkiv 
 
Forskningsarkivet vid Umeå Universitet  
När jag började söka efter empiriskt underlag för min studie av Saint-Barthélemy 
behövdes inga långa resor. Forskningsarkivet vid Umeå Universitet kunde nämligen 
erbjuda material från arkivet på Guadeloupe, lagrat på ett antal mikrokort. Denna 
arkivresurs blev en avstamp för min egen forskning om Sveriges koloniala skola på 
Saint-Barthélemy. Efterhand kom arkivstudierna att utvidgas till en rad institutioner 
här hemma och utomlands. Nedan följer en resumé över viktiga kontakter och fynd. 

Umeå universitetsbibliotek 
Forskningsarkivet delar miljö med Umeå universitetsbibliotek. Här har jag kunnat 
studera ett bestånd av Svenska Missionssällskapets "Missions-Tidning" som inte 

                                                           
6Sjöström 2000. 
7Sjöström 2000 s. 152, not 245.  
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sällan bjuder på nyheter från Saint-Barthélemy. I exempelvis tidningens andra 
nummer för 1839 får man veta att det startats en skola för kolonins fattiga barn.8 
 
Riksarkivet 
Bland svenska arkiv av betydelse för Saint-Barthélemystudien framstår inte oväntat 
Riksarkivet som det mest betydelsefulla. Framför allt gäller detta den s.k. S:t 
Barthélemysamlingen (SBS) som bildades redan på 1870-talet. Här förvaras 
handlingar som gick från Saint-Barthélemy till moderlandet. Relevant material är 
inbäddat i exempelvis korrespondens mellan tilltänkta lärare och den koloniala 
administrationen på ön. Av stort intresse är guvernörsrapporter som ofta berör 
skolväsendet på Saint-Barthélemy. 
 SBS hyser därutöver handlingar från Ecklesiastikdepartementet, varibland en 
ämbetsskrivelse från ärkebiskop Anton Niklas Sundberg där han är bekymrad över 
bristen på själavård för öns evangelisk-lutherska bekännare.9  
 Riksarkivet förvaltar likaledes den tidigare nämnda Lambornsamlingen med 
talrika uppgifter om de anglikanska, metodistiska och romersk-katolska kyrkor som 
var engagerade i skolan på Saint-Barthélemy. 
 
Latinamerkainstitutet  
Riksarkivet är inte ensamt om att hysa en samling exklusivt ägnad åt Sveriges forna 
besittning i Karibien. Latinamerkainstitutet vid Stockholms universitet har nämligen 
öppnats för det s.k. S:t Barthélemybiblioteket som är en deposition från S:t 
Barthélemysällskapet. Ett värdefullt inslag är Irene Åbergs handskrivna utdrag ur 
guvernörsrapporter från Saint-Barthélemy till Finansdepartementet i Stockholm. 
 
Kungliga Biblioteket  
Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm förfogar över en uppsättning av "The Report 
of Saint Bartholomew", nyhetstidningen som utkom i huvudstaden Gustavia mellan 
1804 och 1819.10 KB:s samlingar inrymmer dessutom "Svenska Missionssällskapets 
protokoller jämte handlingar" med frekventa upplysningar om Saint-Barthélemy. 
Bland akterna för 1837 förekommer ett brev daterat 30.8 som berör en av de åter-
kommande orkanernas härjningar då "Ett gudfruktigt ungt fruntimmer i lyckliga 
omständigheter, som uppoffrade mycket af sin tid och verksamhet för att befordra 
barnens framsteg, dödades under orkanen."11 
 
Roggebiblioteket  
Roggebiblioteket i Strängnäs utgör en separat enhet under Kungliga Biblioteket. I de 
Wallquistska samlingarna ryms ett urkundsmaterial relaterat till den förste svenske 
guvernementspastorn på Saint-Barthélemy, Sven Thunborg, inte minst hans Kyrkobok 
med löpande noteringar om läsförmåga. Thunborg kommer själv till tals i sina "Tankar 

                                                           
8Missions-Tidning. No 2, 1839.  
9Anton Niklas Sundbergs ämbetsskrivelse.10.7.1873. S:t Barthélemysamlingen. Riksarkivet. 
10Jag har också haft tillgång till The Report i Uppsala Universitetsbibliotek.  
11Svenska Missionssällskapets protokoller jämte handlingar. 30.8.1837. Svenska Missions-  
   sällskapets arkiv. Kungliga Biblioteket Stockholm. 
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 om öen St. Barthelemy".12 Han skriver engagerat om "St. Barthelemy, detta enda lilla 
fotfäste Swerige någonsin ägt i West-Indien" och är besviken över att det merkantila 
syftet efter sju år ännu inte uppnåtts. Situationen kräver en blottläggning av de orsaker 
"som hålla detta Nybygge i vanmagt". 

                                                           
12Sven Thunborgs ”Tankar om öen St. Barthelemy". Roggebiblioteket, Srängnäs.  

Utdraget ur The Report of St. Bartholomew redovisar stöd och bidrag 
till en planerad skolinrättning.
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Europeiska arkiv 
 
Centre des Archives D' Outre-Mer  
Beträffande arkiv utanför Sveriges gränser känns det naturligt att börja i Frankrike och 
det franska kolonialarkivet "Centre des Archives D' Outre-Mer"(CAOM) i Aix-en-
Provence. Också här har det skapats en särskild Saint-Barthélemysamling, "Fonds 
suédois de Saint-Barthélemy", i själva verket en deposition av svenskarkivet på 
Guadeloupe. Delar av beståndet är dessvärre i bedrövligt skick. En av arkivbuntarna 
blev tillgänglig först efter speciellt tillmötesgående av arkivledningen medan en annan 
nyckelvolym inte gick att använda därför att dokumenten höll på att falla sönder i 
småbitar. Det är angeläget att det snabbt görs något för restaurering och 
mikrofilmning. Intresse saknas inte medan det är svårt att hitta någon som är villig att 
betala.  
 
Archives Nationales  
CAOM är en filial till Archives Nationales i Paris. I Parisarkivet finns det tillgång till 
mikrofilmat material från Saint-Barthélemysamlingen i CAOM. Bland dessa data 
märks en svensk guvernörsrapport som berättar om planerna på att inrätta en skola 
"pour les pauvres enfants de la colonie" och att sända ut den metodistiska missionären 
Margaret Scott som lärare och föreståndarinna.13 
 
Bibliothèque Nationale  
"Salle des catalogues" i Bibliothèque Nationale i Paris erbjuder åtskilligt vad gäller 
skrifter och sökmedel om kolonialhistoria. Religiös utbildning i en kolonial miljö, 
"l'ensignement religieux et élémentaire des noirs", är det högintressanta temat i en 
central text från 1846.14  Samma ämne är representerat i en bibliografisk text av 
karibhistorisk karaktär15 
 
School of Oriental and African Studies  
Under den svenska ockupationen av Saint-Barthélemy var det tämligen väl sörjt för 
undervisning av öns barn och ungdomar. Utbildningsaktörer var de fyra olika 
trossamfund som var verksamma på ön.16 Inte minst var metodisterna mycket aktiva 
på skolans område, avspeglat i en omfattande produktion av skriftliga handlingar. Stor 
nytta har jag haft av protokoll från årliga möten med den metodistiska synoden (Synod 
Minutes) på grannön Antigua. Dessa och andra urkunder från metodisternas 
missionsverksamhet är deponerade hos School of Oriental and African Studies vid 
London University. Stora delar av beståndet har överförts till mikrokort som kan 
beställas från ett företag i Holland.17  
 

                                                           
13James Haasum's Report 16.4.1839. Aix 50 MI Bobine 125. Archives Nationales Paris. Betr. Margaret 
Scott se Sjöström 2002. 
14Compte rendu 1846.  
15Rennard 1931. 
16Förutom den svenska evangelisk-lutherska kyrkan anglikaner, metodister och romerska katoliker. 
17Inter Documentation  Company. P.O. Box 11205. 2301 EE Leiden. The Netherlands. 
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Utomeuropeiska arkiv 
När vi kommer till arkivinstitutioner utanför Europa är den logiska startpunkten Saint-
Barthélemy. Men praktiskt taget alla urkunder från den svenska perioden försvann, 
som vi sett tidigt från ön, först till Guadeloupe och sedan till Aix-en-Provence i 
Frankrike. 
 Vid besöket i rådhuset, La Mairie, i huvudstaden Gustavia hittade jag bland över-
levande dokument den digra volymen "Matrice Cadastrale Suédoise". Den innehöll 
handritade kartor i ett fastighetsregister "Cadastre", med angivande av kvartersnamn 
som Sköldpaddan, Träsket och Räfven. 
  
Archives Départementales. Guadeloupe 
Saint-Barthélemy sorterar under det franska "fjärrdepartememtet" Guadeloupe, som 
under den korta tiden 1813-1814 tillhörde Sverige. Departmentsarkivet är beläget i 
huvudorten Basse-Terre. Det mesta av det svenska Saint-Barthélemyarkivet är ju dock 
flyttat till Frankrike. 
 Ett av fynden i departementsarkivet på Guadeloupe var tidskriften "Nos 
Paroisses".18 Den ger ur ett romersk-katolskt perspektiv spännande glimtar ur Saint-
Barthélemys skolhistoria. 
 Arkivet på Guadeloupe härbärgerar vidare svåråtkomlig litteratur, exempelvis en 
opublicerad doktorsavhandling om Saint-Barthélemy.19 Samlingarna upptog vidare en 
text om Guadelouparkivets egen historia20 Det svenska Saint-Barthélemyarkivet ägnas 
ett eget avsnitt. Texten poängterar att dokumenten var upprättade på tre olika språk; 
svenska, engelska och franska.  
 
Archives de l'Evêché Guadeloupe 
Basse-Terre är även Guadeloupes kyrkliga centrum och platsen för det katolska 
stiftsarkivet på Guadeloupe. Dokument om skolan på Saint-Barthélemy kunde vittna 
om insatser av katolska barmhärtighetssystrar. 
 
Archives of the Anglican Diocese of Antigua  
I de koloniala erövrarnas kölvatten följde missionssällskapen. Men kyrkorna blev kvar 
trots att den världsliga makten dragit sig tillbaka. I likhet med Guadeloupe var Antigua 
en kolonial stödjepunkt i Karibien. I huvudstaden S:t John's på Antigua regerar den 
anglikanske biskopen över ett vidsträckt stift som omfattar stora delar av Karibien och 
angränsande områden. I biskopsgården vårdas Antiguastiftets urkunder. En hand-
skriven Bishops' Diary skildrar stiftschefernas visitationsresor till bl.a. Saint-
Barthélemy med konfirmation som stående inslag. Genomgång av tryckta skrifter gav 
utdelning i form av en text om kyrka och skola i en karibisk miljö.21  Något som ter 
sig bekymmersamt med arkivet är att, i vart fall det material som jag studerade, inte 
har filmats och att dess framtid därför är osäker.  
 

                                                           
18(Voyages aux) S:t Martin et S:t Barthélemy (Echo de la Reine, 1938-1940). 
19Thirioux Odaterad.  
20Schnakenbourg 1969.  
21Flax Odaterad.  



 87

Methodist Archives  Antigua 
Antigua ligger i samma region av Karibiska havet som Saint-Barthélemy. Till huvud-
staden S:t John's är metodisternas arkiv lokaliserat. Här träffade jag på sökmedel med 
speciell karibisk inriktning.22  
 
Avslutande reflexion   
De forskningsvistelser som redovisats ovan har avsatt en omfattande dokument-
samling som finns i min ägo. Materialet har varit utspritt över en rad arkiv här hemma 
och utomlands. Självfallet vore det värdefullt om så många som möjligt kunde dra 
nytta av det hopbragta materialet. Min ambition är att ställa det aktuella beståndet till 
allmänhetens förfogande. Forskningsarkivet framstår därvid som det självklara 
alternativet. På så sätt skulle framtida forskare kunna både spara tid och minska sina 
kostnader för resor, bearbetningar och kopiering.  
 

                                                           
22Methodist Church 1993.; Baker 1965. 
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Lars Gunnar Martling och Erling Lundberg 
 
 
 
 

Om Bygdeåboken 
 
 
När f.d. kyrkoherden i Bygdeå 
Sven-Olof Hägglund sökte efter 
källor för att skriva sin bok 
Bygdeå församling, stötte han 
på Bygdeåboken i landsarkivet i 
Härnösand. Han försåg sig med 
en fotokopia i hopp om att 
kunna träffa på någon, som 
skulle kunna tyda dess innehåll.  

Han hade med sig kopian 
vid ett besök hos sin mentor, 
f.d. chefen för Umeå univer-
sitets forskningsarkiv, professor 
emeritus Egil Johansson, som 
hade ännu en besökare vid det 
tillfället, nämligen hans 
ungerska forskarkollega Hanna 
Zipernovszky. På Johanssons 
inrådan visade Hägglund 
kopian för henne och hon kunde som van körsångerska konstatera, att det rörde sig om 
den sortens notskrift, som varit och är vanlig i katolsk liturgi. Hon tog hand om 
pärmen och lämnade den till sin körledare, som med på allehanda sätt välvilligt stöd av 
forskningsarkivets personal fick disponera bord och stol och kunde börja försöka svara 
på frågan: Vad står det här? Om denna händelsekedja inte hade ägt rum, hade kanske 
denna värdefulla handskrift fortsatt sin dvala på landsarkivet i Härnösand i stället för 
att bli återuppväckt på forskningsarkivet i Umeå. 
 
Omnämnanden 
Den allra första gången som begreppet Bygdeåboken veterligen förekommer i en 
offentlig publikation är i 1935 års decembernummer av Tidskrift för kyrkomusik och 
gudstjänstliv, organ för sällskapet Kyrkosångens vänner. Kyrkoherde teol. lic. Knut 
Peters (1894-1951) framför där sitt tack till kyrkoherden i Bygdeå, Albert Markgren, 
för att denne givit Peters tillfälle att ta del av en handskrift, som enligt Peters 
Markgren skulle ha ”upptäckt”. Peters kallade handskriften Bygdeåboken och namnet 
har varit det vedertagna alltsedan dess med enstaka undantag. Förutom allmän 
beskrivning av volymen inledde Peters en systematisk förteckning över innehållet.  

Trasig sida ur Bygdeåboken. 
Texten är ur officiet för Marie Bebådelsedag 
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 Nästa gång Bygdeåboken omnämns är i Förteckning över arkivhandlingar vilka 
år 1937 från Bygdeå församlings arkiv överlämnas till Landsarkivet i Härnösand. 
Jämte husförhörslängder in- och utflyttningslängder, födelse- och dopböcker, längder 
över nattvardsgäster, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker, 
skrivelser till/från Kunglig Majestät och Konungens Befallningshavande, socken-
stämmoprotokoll och räkenskaper för kyrka finns kategorin Andra handlingar, bland 
vilka är förtecknad Bygdeåboken, musikhandskrift. Den dateras till 1530-talet och får 
signum P:1. 
 Med avseende på innehåll och utformning var Bygdeåboken vid sin tillkomst och 
för sin tänkta användning inte någon unik bok. Liknande böcker torde ha funnits i alla 
svenska kyrkor vid 1500-talets början. Bygdeåboken kom dock inte att i den 
reformatoriska ivern försvinna på något sätt liksom övriga böcker, som användes i den 
kyrkan vid den tiden, och liksom liturgiska böcker, som tidigare varit i bruk vid alla 
andra medeltida kyrkor. Kan den ha legat i Bygdeå kyrkoarkiv ända fram till tiden för 
kontakten mellan Markgren och Peters? Skulle den under den turbulenta tiden ha 
hamnat i något skrymsle för att i sinom tid ha hittats av Markgren eller någon annan? 
Hade någon ”tagit hand” om den? Häradshövding C. M. Björner i Medelpad sägs ha 
ägt en ”gammal mässbok”, i vilken Jonas Nicolais son och efterträdare, Jonas Jonae, 
skrivit notiser om sig och sin familj. Eftersom dylika anteckningar finns i Bygdeå-
boken, är det troligt att den ”gamla mässboken” kan ha varit Bygdeåboken. Var hade 
den funnits, innan Björner fick den? När kom den tillbaka till Bygdeå kyrkoarkiv? Den 
lämnades ju till Härnösands landsarkiv två år efter Peters bekantskap med den. I 
Härnösands stifts herdaminne kan man läsa om Bygdeå kyrka: ”Af kyrkliga 
medeltidsminnen, som ännu funnos kvar på 1870-talet återstår nu intet.” Betyder det 
att Bygdeåboken inte fanns i församlingsarkivet vid just den angivna tiden? 
 Knut Peters återkommer 1945 och 1946 med notiser om Bygdeåboken och 
fortsatt innehållsredogörelse i tidskriften Svenskt gudstjänstliv, vilken tidskrift var en 
direkt fortsättning på ovan nämnda Tidskrift för kyrkomusik och gudstjänstliv. Även 
om dessa tidskrifter hade relativt snäv läsekrets, kan det tyckas vara förvånande, att 
Peters offentliggöranden inte medförde att någon forskare tog vid och genomförde en 
grundligare undersökning av Bygdeåboken med jämförande studier. 
 1954 publicerade Ingmar Milveden sitt arbete Tradition och förnyelse i 
uppsalastiftets musikliv. Där klargör han sakligt fakta från de första decennierna på 
1500-talet, men han för också fascinerande och sannolika om än hypotetiska 
resonemang kring Bygdeåboken. Prästutbildningen var vid denna tid förlagd till 
domkyrkorna och bland teologistuderandena i Uppsala fanns en ung man Jonas 
Nicolai, vars namn är inskrivet i Bygdeåboken. Eftersom tryckta böcker ju var dyrbara 
rariteter vid denna tid, ingick det i prästkandidaternas förberedelser att skriva av de 
böcker, som fanns vid domkyrkan, och som de behövde för sin kommande ämbets-
utövning. När det var dags för Jonas Nicolai att bli prästvigd, fanns ingen biskop i 
Uppsala. Sveriges siste katolske ärkebiskop, Gustav Trolle, var fördriven från sin 
ämbetsbostad och hade liksom många andra präster, munkar och nunnor gått i 
landsflykt. Prästkandidaten Jonas Nicolai begav sig då till Linköping, där han 
prästvigdes i april 1522 av den kände biskopen Hans Brask. Det finns således 
anledning förmoda, att Bygdeåboken skrevs av en katolsk teologie studerande men 
kom att användas av luthersk(a) präst(er). Jonas Nicolai kom 1534 till Bygdeå som 
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församlingens förste lutherske kyrkoherde och efterträdare till församlingens siste 
katolske kyrkoherde, herr Rauld. Det är inte alls otroligt, att dessa båda sjungit samma 
melodier och samma texter i Bygdeå kyrka med kort tids mellanrum! Herr Rauld lär 
väl ha tagit med sig sina böcker och sannolikt medförde Jonas Nicolai bland sina 
tillhörigheter egna liturgiska böcker och bland dem det antifonale, som kom att bära 
namnet Bygdeåboken. Han kan dock sannolikt inte vara ensam skrivare, eftersom man 
finner olika handstilar i boken och inbindningen kan förmodas vara samtida.  
 Sven Helander lämnar kortfattade upplysningar om Bygdeboken i två av sina 
arbeten. I Ansgarskulten i Norden (1989) och i Den medeltida uppsalaliturgin (2001) 
konstaterar han att ”Liber cantus ecclesie Bygdeå” icke innehåller något officium för 
Ansgar.  
 Under 1990-talet utkom två omfattande verk i flera band, Musiken i Sverige (4 
band) och Sveriges kyrkohistoria (8 band), vilka båda nämner ett antal medeltida 
liturgiska handskrifter, men ingendera tycks äga kännedom om Bygdeåboken. 
 
Transkriptionsarbetet 
Skrivytan är i allmänhet ca 11 x 17 cm och varje sida rymmer 8 – 11 notsystem. Linjal 
för att dra upp raka notlinjer tycks praktiskt taget aldrig ha använts. Handstilen är inte 
enhetlig hela boken igenom, vilket med säkerhet innebär flera olika skrivare. Bygdeå-
boken kan alltså sägas vara en samlingsvolym. Den är i sitt nuvarande skick inbunden 
i brunt skinnband, som fästs på pärmar av trä. Skinnet är skadat liksom bakre 
träplattan. 
 Den första utskriften i blyerts var tämligen ofullständig med mängder av 
frågetecken beträffande både noter och bokstäver därför att kopian ofta var roddig och 
därför besvärande svårläst. Där fanns bl. a. genomslag från omstående sidor, vilket gav 
intryck av ytterst märkliga intervall i melodilinjen. Den otydliga nottexten kunde också 
ibland förleda till förmodan att det skulle vara fråga om flerstämmighet, vilket ju var 
något otänkbart. För att möjliggöra en betydligt exaktare notskrift var det alldeles 
nödvändigt, att utgivarens ögon finge direktkontakt med själva källan. Genom vissa 
tacknämliga ansträngningar respektive välvilligt tillmötesgående forslades dyrgripen 
från Härnösands landsarkiv till Umeå forskningsarkiv, där den förvarades i kassaskåp, 
varifrån benäget tjänstvilliga händer plockade fram den under flera års tid på 
utgivarens begäran. Så kom Bygdeåboken att för en tid befinna sig något närmare sin 
egentliga hemort. 
 Allt eftersom transkriptionsarbetet framskred visade befattningshavarna vid 
forskningsarkivet allt större intresse och man började så smått fundera över huruvida 
denna viktiga källa borde publiceras för att komma till forskares kännedom och 
möjliga utnyttjande. Därtill krävdes då två saker: dels att hitta ett notskrivnings-
program, som var ändamålsenligt, och dels att hitta en mera latinkunnig person, som 
vore villig att på lika ideell basis som medarbetaren bidra med insats. Sedan båda 
dessa problem fått lyckliga lösningar kunde arbetet fortskrida och nu med bestämd 
målsättning. 
 2001 förelåg Bygdeåboken - en medeltida liturgisk musikhandskrift i tryck färdigt 
skick och var tänkt att publiceras som nr 18 i Umeå universitets forskningsarkivs serie 
Urkunden. Arkivet sökte då tryckningsbidrag från Segelbergska stiftelsen för liturgi-
vetenskaplig forskning med säte i Uppsala. Segelbergska stiftelsens ordförande, 



 92

professor Oloph Bexell, fann i och med ansökningshandlingarna Bygdeåboken ha ett 
så värdefullt innehåll, att den vore värd om inte en mässa så i varje fall ett seminarium. 
Inbjudan till ett sådant 10 januari, 2002 utgick från Uppsala universitets teologiska 
fakultet till ett antal representanter för teologi/liturgihistoria, musikvetenskap och latin. 
Därmed kan Bygdeåboken anses vara introducerad och därmed känd i den akademiska 
världen. Den blev strax efteråt utnyttjad som en av källorna vid utgivning av en 
medeltida liturgisk musikhandskrift. Dessutom har Bygdeåboken givit upphov till två 
detaljstudier. 
 Förutom utgivningen av Urkunden nr 18 har också forskningsarkivet producerat 
en tydlig scannad pappersutgåva av handskriften samt en cd-skiva, som innehåller 
såväl handskriften som transkriptionen. 
 
Användningsområde 
För att kunna celebrera högmässan behövde den medeltida prästen ett missale, med 
texter och ordning för gudstjänsten. Om missalet enbart innehöll bokstäver och inte 
några noter för sången, behövde han komplettera missalet med ett graduale. För vad 
man kallar de kyrkliga förrättningarna: dop, konfirmation, vigsel och jordfästning, 
behövde han ett manuale.  
 Förutom skyldigheten att fira mässa och att utföra kyrkliga förrättningar ålåg det 
också den medeltida (liksom den nutida) katolske prästen att iaktta officium, 
tidegärdsgudstjänsterna, de dagliga bönestunderna. De ”stora” inramade dagen: 
matutin och laudes på morgonen samt vesper och completorium på kvällen. Därtill 
kom de ”små”: prim vid första timmen (kl. 9), ters vid tredje timmen (kl. 12), sext vid 
sjätte timmen (kl. 15, då Jesu pina begynte) samt non vid nionde timmen (kl. 18, Jesu 
dödsstund). Var det en stor högtidsdag, tillkom också nattlig tidebön; en eller två eller 
tre stycken, beroende på graden av högtid. Detta mönster var hämtat från klosterlivet. 
Nu var församlingsprästen utanför klostermurarna men han skulle likväl följa 
mönstret. Hans bönestunder skulle vara offentliga och äga rum i kyrkan. Klockaren 
skulle delta, han skulle som församlingsmedlem - ofta väl den ende närvarande - svara 
prästen i växelsångerna (”Med dig vare och Herren”) och han skulle ringa i 
kyrkklockan.  
 Den mest omfattande textmassan vid tidegärden var psaltarpsalmer. På en enda 
dag föreskrev formuläret att 25 psaltarpsalmer skulle sjungas; nota bene att Psaltaren 
är en sångbok! Det var vanligt, att hela Psaltaren sjöngs igenom på en vecka. Varje 
psaltarpsalm inramades av en antifon, en sång som sjöngs före och efter psaltar-
psalmen och som också kunde interfoliera mellan verserna. Dessa antifoner hade mera 
komplicerade musikaliska strukturer än de enklare recitativiska psalmerna och de var 
samlade i ett antifonale (ett annat ord med samma betydelse är antifonarium). 
Bygdeåboken är ett antifonale. Förutom antifoner innehåller den också responsorier, 
som är fristående sånger. Den innehåller också ett mindre antal hymner och en 
sekvens. Där finns också anvisningar om de tre lovsångerna ur Nya testamentet: 
Sackarias lovsång skulle sjungas vid laudes, Marias lovsång vid vespern och Simeons 
lovsång vid kompletoriet. Vid matutinen skulle prästen sjunga den gamla hymnen Te 
Deum. Just i den hymnen upphör plötsligt textunderläggningen och fortsättningsvis 
har endast noterna skrivits. Ett stycke in i den textlösa delen har tillskrivits ”Helig 
Häre Gudh Zebaoth”. På ytterligare ett ställe har någon skrivit svensk text och då 
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mellan den latinska texten och noterna. Det är i en av julantifonerna, där ”Christus 
natus est nobis. Venite adoremus” kompletterats med [Christus] ”är os födher, 
kommen och tilbidien honom”.- De enda sånger för mässan som finns i Bygdeåboken 
är propriesatser för mikaelidagen. Några ordinariesatser för mässan finns inte. Dem 
hade prästen i gradualet. 
 
Innehåll 
Bygdeåboken innehåller över tusen olika melodier. Förutom alla dessa sånger förekom 
även böner och textläsningar vid tidegärdsgudstjänsterna. Bygdeåboken innehåller 
antifoner, responsorier, hymner och i förekommande fall sekvens för tidegärden på de 
flesta av de stora högtiderna under kyrkoåret, nämligen (för att ta dem i nutida 
tidsföljd) jul, kyndelsmässodagen, Marie bebådelsedag, palmsöndagen, de tre påsk-
dagarna (som i det katolska kyrkoåret innebär tiden från skärtorsdagens kväll till och 
med påskdagens vesper), Kristi himmelsfärds dag, pingst, trefaldighetssöndagen, 
Johannes döparens dag (midsommardagen), mikaelidagen och alla helgons dag. För 
sex ”vanliga” söndagar under fastetiden finns också officier. Därtill kommer officier 
för högtidsdagar, som numera inte firas i Svenska kyrkan, nämligen Marias besök hos 
Elisabet (Johannes döparens mor), gångedagarna (tiden mellan bönsöndagen och Kristi 
himmelsfärds dag), och Kristi lekamens högtid (Corpus Christi). 
 Även om Bygdeåboken till viss förvåning saknar officium för Ansgar, så finns 
där ett stort antal antifoner och responsorier för att fira helgonen på deras respektive 
dagar. Förutom Marie bebådelsedag uppmärksammas hennes födelsedag och dagen för 
firande av hennes upptagning till himmelen. Marias mor, Anna, har ett officium, 
liksom apostlarna Paulus, Petrus och Andreas. Det finns ett gemensamt officium för 
alla Sveriges skyddshelgon som grupp, men nationalhelgonen Birgitta och Erik har 
också sina särskilda officier liksom Henrik, Eskil och Sigfrid. Bland de internationellt 
firade helgonen har Bygdeåboken officier för Helena, Olav, Laurentius, Martin, 
Clemens, Katarina, Maria Magdalena och Nikolaus. 
 I likhet med andra medeltida liturgiska musikhandskrifter innehåller också 
Bygdeåboken ett s.k. tonarium. Det är en förteckning över olika formler för recitation 
av psaltarpsalmer och böner.  
 Även om Bygdeåboken kan sägas vara en mycket omfattande volym med sina 
350 sidor, saknas mera än t.ex. ett ansgarsofficium. Förutom att enstaka blad skadats 
så att större eller mindre partier är borta, saknas hela blad i bokens nuvarande skick. 
Det förekommer, att sånger på vänstersidor inte fortsätter på högersidan, utan att den i 
stället upptar en helt annan sång och då inte den nya sången från början. I några fall 
syns spår, som klart visar att blad rivits ur. Sista sidan kan inte ha varit den 
ursprungligt sista sidan, eftersom den oavslutade sången där på vänstersidan inte får 
någon fortsättning på någon högersida.  
 Förutom ursprunglig text förekommer en hel del senare tillskrivna marginal-
anteckningar med andra handstilar. Dessa kan utgöra viktiga tillägg, t.ex. versustexter 
till responsorier, som ursprungligen saknat sådana. Det förekommer också rent 
reflekterande texter samt en hel del som torde kunna betecknas som ovidkommande 
klotter. 
 



 94

Notskriften   
För den som förvärvat en viss 
vana att tyda handskrivna noter i 
liturgiska böcker från senmedel-
tiden erbjuder Bygdeåboken inga 
överraskningar. Det rör sig om s.k. 
kvadratnotskrift, som var den 
gängse typen över hela Väst-
europa vid tiden i fråga. Bygdeå-
boken kunde således då och kan 
nu tydas inom hela den romersk-
katolska kyrkan. Vad som först 
kan tänkas förbrylla den, som är 
van vid att se noter enligt nutida 
praxis, är att notsystemet inne-
håller fyra linjer och inte som nu 
fem. Har man väl konstaterat det 
och sedan försöker återge det 
skrivna i toner, blir man varse att 
klaven kan flyttas. Våra g- och f-
klaver har sina givna platser, men 
i Bygdeåboken och dess samtida 
kan c- och f-klaven placeras på 
vilken som helst av de fyra linj-
erna. Detta innebär, att en not på 
en viss linje kan betyda åtta olika toner. Transkriptionsarbetet har därför kort sagt 
inneburit att återge Bygdeåbokens melodier i modern notskrift på fem linjer med fast 
g-klav.  
 Den som läser noterna i urkundsutgåvan kan förvånas över att somliga melodier 
ligger så högt och somliga så lågt, att det innebär stora svårigheter att sjunga enligt 
noterna. Noteringen hänger samman med att alla melodier är som man säger ”skrivna i 
C”. Dåtidens notskrivare kunde inte tänka sig att använda vare sig hjälplinjer eller de 
på pianot svarta tangenternas toner i notskrift. Höjningstecken använde man inte och 
den enda ton som kunde få sänkningstecken var h. Detta medför, att om man vill 
studera in dessa melodier med en genomsnittligt kunnig kyrkokör, måste man 
transponera melodierna till ett bekvämt tonomfång, så att alla kan nå både den högsta 
och den lägsta tonen. Då måste man ta till förtecken (pianots svarta tangenter), vilket 
är en styggelse för teoretiska purister när det gäller gregoriansk sång. Ambitionen inför 
urkundsutgåvan var att återge melodistrukturerna såsom de faktiskt är skrivna; 
transponering till bekväm ambitus kommer att ske i en utgåva för praktiskt bruk 
 
Texten 
Under reformationstidevarvet kom de latinska texterna i mässan så småningom att 
ersättas med svenska. Beträffande tidegärden kvarstod dock latinet under avsevärd tid. 
Olaus Nicolai var kyrkoherde i Bygdeå fram till sin död 1651 och han har skrivit sitt 
namn i boken. Skulle han ha gjort det, om han inte använt den? 

Cantus sancte marie Magdalene ur Bygdeåboken.
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 Texterna i Bygdeåboken består dels av citat ur Vulgata och dels av fri diktning. 
De avviker inte nämnvärt från dåtida och internationella versioner. Språket följer 
gängse normer vad gäller ordbildning och syntax med tydlig påverkan från Vulgata 
och kyrkolatinet. Skrivarna har ibland gjort sig skyldiga till grammatiska felaktigheter. 
De ymnigt förekommande förkortningarna kräver speciella insikter för att kunna tolkas 
och transkriberas. 
 
Editioner 
Utgivarnas ambition har varit att underlätta för en bredare läsekrets att ta del av 
utgåvorna. Därför har utgivarna medvetet avstått från akademiska traditioner 
beträffande paginering och bruk av termerna recto och verso. I handskriften har någon 
på senare tid numrerat vart femte uppslag med blyerts. Utgivarna har följt den 
numreringen och numrerat varje uppslag och sedan angivit, om det rört sig om 
vänstersidan (V) eller högersidan (H). Vidare har angivits på  
vilken rad på respektive sida som sången börjat. Signum 31 V 4 betyder alltså att 
sången börjar på uppslag 31, vänster sida, rad 4. Detta har väckt misshag hos expertis, 
men utgivarna tänker inte frångå sina ambitioner i fråga om vad man brukar kalla 
folkbildning. Nu kan ”vem som helst” lätt hitta viss antifon i handskriften. Utgivarna 
lutar sig mot de råd som en kontaktad latinprofessor gav: ”Bara man talar om vad och 
hur man tänker göra, och sedan konsekvent gör på det sättet, kan man få göra hur som 
helst.” 
 Som tidigare nämnts finns handskriften i en scannad version och en cd-skiva 
innehåller både handskriften och transkriptionen. 
 Urkundsutgåvan kom våren 2002 och på försommaren 2003 förelåg en översätt-
ning av texterna från latin till svenska. Detta i linje med utgivarnas ambitioner att en 
bredare allmänhet bestående av medlemmar av Bygdeå församling (som visat stort 
intresse för hela projektet) och andra intresserade men icke latinkunniga ska kunna se 
vad Bygdeåbokens texter handlar om. 
 Vid höstterminens början 2003 kommer att föreligga i tryckfärdigt skick ett urval 
av antifoner och responsorier för praktiskt bruk. Volymen kommer att ingå i 
forskningarkivets serie Scriptum. Melodierna kommer att vara transponerade till 
bekvämt tonomfång och vara försedda med både latinsk orginaltext och svensk över-
sättning, så att sångare kan välja det språk man vill sjunga på. Dels är materialet 
hämtat från officier på högtidsdagar och dels har gjorts samanställningar såsom 
skapelsen, Adam, Kain, Abraham, Jacob (den gammaltestamentlige), Noa, Maria 
Magdalenas möte med den uppståndne samt systrarna Marta och Maria. Bygdeå 
vokalensemble och Camerata Umensis har framfört ett antal sånger ur Bygdeåboken i 
både liturgiska och konsertanta sammanhang till åhörarnas påtagliga intresse. Att på 
detta sätt återuppväcka Bygdeåboken till återanvändning såsom något brukbart och att 
inte låta den ligga som ett tyst och stumt museiföremål har varit en högprioriterad 
målsättning från allra första början av arbetet. 
 Ett fjärde delprojekt, ”Jämförelser och kommentarer”, är i skrivande stund under 
arbete. Utgivarna gör där jämförelser med samtida handskrifter beträffande musik och 
text. I första hand gäller detta Skara musikhandskrift nr 1, som har påtagliga likheter 
med Bygdeåboken. Dessvärre har utgivarna tillgång till enbart en fotokopia, som på 
sina ställen är ytterst svårläst. Lättare att arbeta med är då de i tryck utgivna Eriks-, 
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Olavs- och Birgittaofficierna och antologin Monumenta monodica samt facsimili-
utgåvan av handskrifterna från Bjuråker och Hög. Linköpings- och uppsalabreviarierna 
har liksom Analecta Hymnica (en samling officietexter i 54 band) inga noter, så där 
kan endast texterna jämföras. Vidare görs också jämförelser med nutida tryck såsom 
ett Graduale Romanum från år 1979 och en Liber Usualis från år 1951, där man kan 
iaktta exakta likheter resp. ytterst små skillnader mellan dessa och den nästan 500 år 
äldre Bygdeåboken. I ett fall kan man jämföra även med svenska kyrkans nuvarande 
psalmbok, nämligen nr. 361, vilket betyder en notabel förbindelselänk mellan då och 
nu. 
 Utgivarna är starkt medvetna om det besvärande utgångsläget: de är sedan 
avslutad grundutbildning för flera decennier sedan icke knutna till någon universitets-
institution. Vid Umeå universitet finns icke institution för vare sig allmän musik-
vetenskap (må vara personlig professur i musiketnologi) eller latinska språket (må vara 
sporadiska A-kurser). Man har inte obegränsad tillgång till disketter, papper och 
bläckpatroner, behöver man ett sofistikerat dataprogram får man skaffa det själv, det 
händer att fjärrlåneexpeditionen på universitetsbiblioteket ger besked om att annat 
universitetsbibliotek inte lånar ut den begärda litteraturen, det finns ingen budgetpost 
för vare sig resor till och vistelse vid förvaringsplatser för beaktansvärda källskrifter 
eller expertgranskning av manuskript och framför allt: man kan inte gå ut i korridoren 
och in i annat rum för att rådfråga mera bevandrad ämneskollega.  
 Trösten är de snälla människorna på Umeå universitets forskningsarkiv.  
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Ulf Drugge 
 
 
 
 

Det riksbekanta ‘lindomefallet’ i äldre skepnad1 
 
 
Bakgrund 
Forskningsarkivet håller just nu på med att på mikrofiches införskaffa äldre dom-
böcker från norrländska häradsrätter. Detta bidrag syftar till att ge illustrationer till hur 
rikhaltigt ett sådant bestånd kan vara och hur fascinerande det är att fördjupa sig i det. 
Man finner bl. a framställningar om människoöden och sociala sammanhang i gången 
tid. Inslag om hur industrialiseringen påverkade samhällslivet i stort finns i rikligt 
mått. Man upptäcker dessutom kopplingar mellan företeelser gammalt tillbaka och de 
som är aktuella idag.  
 
Inledning 
Rättsfallet som presenteras här berör direkt tre finlandssvenska säsongarbetare: en far, 
en son och den senares hustru. Indirekt berörs de sammanhang dessa befann sig i en 
sommar 1883. Fallet, som utspelade sig i Västernorrlands kustband, innehåller även 
intressanta rättsliga aspekter. De två männen misstänktes båda för att ha mördat 
hustrun. Inför rätten uppkom den i vår tid omdiskuterade situationen att de två skyllde 
på varandra. När målet inleddes i tingsrätten var det dessutom inte säkert vem av de 
två som skulle kunna bindas till mordet.  
 På senare år har den situationen att två anklagade skyller på varandra förknippats 
med lindomefallet. Detta fall fick sin upprinnelse när en ensamboende åldrig man i 
Lindome blev mördad i oktober 1990. Två män trängde sig in hos honom; han blev 
svårt misshandlad och slutligen dödad genom slag i huvudet med en stekpanna. De två 
männen åtalades, den ene för mord och den andre för medhjälp till mord. Den 
mordåtalade dömdes till livstids fängelse medan den andre frikändes från medhjälp till 
mord. Han dömdes dock för skyddande av brottsling till fängelse i ett år och sex 
månader. Varken åklagare eller den sistnämnde överklagade dennes dom. Detta gjorde 
dock den morddömde som dessutom kom att frikännas i hovrätten utan att 
riksåklagaren förde målet vidare till högsta instans. Den som dömts för skyddande av 
brottsling sökte därefter resning eftersom det ju inte längre fanns någon brottsling att 
skydda. Resningsansökan bifölls, men när målet åter skulle tas upp i tingsrätten tog 
denne tillbaka resningsansökan då en resning hade väckts om att han kunde betraktas 

                                                           
1 Detta bidrag bygger på arkivhandlingar som samlats in inom ramen för projektet ’Brottslingen och 
samhället – mot en diskursens ordning?’ finansierat med medel från Humanistisk Samhälls-
vetenskapliga Forskningsrådet, nuvarande Vetenskapsrådet. En stor del av arbetet inom projektet 
försiggick på Forskningsarkivet eller utifrån arkivhandlingar som antingen finns tillgängliga där eller 
förmedlats där från andra arkiv. 
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som medgärningsman. Den person som friades för mord erhöll ersättning av staten 
med 45 000 kronor för tiden han satt häktad; den andre satt av sitt fängelsestraff.2 
 Fallet gav upphov till en häftig debatt. För allmänheten föreföll hela detta 
problem som absurt. Hur kunde en domstol fria två personer för dråp de antingen gjort 
sig skyldiga till eller medverkat till och dessutom försvårat möjligheterna för 
domstolen att fastställa vem som var dråparen? För den breda allmänheten var det 
uppenbart att de två skulle dömas eftersom båda var delaktiga i brottet. De hade ju 
medvetet utnyttjat den osäkerhet som berodde på att tekniskt bindande bevis saknades 
för att fastställa vem av dem som var skyldig till dråpet. 
 Bland jurister framfördes dock med emfas principen att ingen tilltalad för ett 
brott skall kunna dömas mot sitt nekande om inga bindande bevis finns. Det är 
åklagarens uppgift att binda en tilltalad till ett brott. Avsteg från principen kan ge 
upphov till en godtycklighet i vilken den tilltalade kan fällas på mer eller mindre lösa 
grunder, ja kanske på grunder som konstrueras av någon intressepart och/eller som 
leder till att någon oskyldig döms. För jurister stod det därför klart att avsteg från 
denna rättsprincip inte kan göras. Snarare diskuterades möjligheten att ge 
’delaktighetsaspekten’ ett straffvärde nära vad själva dråpet har, eftersom ’lindome-
fallet’ visade att två gärningsmän försatt sig i samma omständigheter, oavsett vem som 
till slut utdelade det dödande slaget. Även med en sådan lösning kvarstår dock 
problemet att man med en sådan utgångspunkt kan döma oskyldiga till allvarliga 
straffpåföljder.  
 Innan vi ser hur ett rättsfall liknande detta behandlades under 1800-talet skall 
något kort nämnas om ett annat, mer socialt betingat tema. Vi får sedan avslutningsvis 
återkomma till ämnet. Att individer förflyttar sig mellan olika städer eller regioner är 
ingenting märkvärdigt i sig. Man kanske söker sig till trakter eller miljöer där man, 
med kunskaper och information man förfogar över, tror sig kunna finna de relativt sett 
bästa livsbetingelserna. Man kan även tänka sig att en lokalbefolkning, i den 
föränderliga tid som senare delen av 1800-talet innebar, blev mindre bunden vid de 
sammanhang man ditintills varit förtrogen med och fick en större beredskap att 
registrera nya intryck än vad man behövt i äldre tider. Det blev dock samtidigt svårare 
att företa kalkyler om folks förväntningar och reaktioner i föränderliga sociala 
sammanhang än i en social miljö som i decennier varit förhållandevis stabil.  
 
Om förvecklingar mellan far, son och sonhustru och ett fatalt slut3 
Tilltalade vid den här aktuella rättegången vid Gudmundrå häradsrätt var en 29-årige 
finsk arbetare, Wilhelm Sundholm, och dennes 57-årige fader, Mats Sundholm, båda 
från finska Österbotten. De anklagades för att antingen som gärningsmän eller som 
delaktiga ha bringat Wilhelm Sundholms 34-åriga hustru Sofia Johansdotter om livet. 
                                                           
2 Se vidare Jacobsson, Ulla (1995): “Vi hade ju haft ihjäl en gubbe”. Mordet i Lindome. Stockholm: 
Nerenius & Santérus, ss 9-10. 
3 Framställningen bygger, om inget annat anges, på rättegångsprotokoll från Gudmundrå häradsrätt 
daterade 20/9, §1, 11/10, §1, 27/10, §1, 17/11, §1, 8/12, §1 och 28/12, §1, samtliga från 1883, samt 
15/1, §1 och 4/2, §1 från 1884. Denna fallbeskrivning, som bygger på ett längre manuskript, har här 
kortats ned av utrymmesskäl. Fallbeskrivningen innehåller några direkta citat ur tingsrättsprotokollen. 
Den ålderdomliga stavningen har då utnyttjats och citaten markerats med citationstecken (”). 
Dessutom har några begrepp och uttryck som inte ordagrant citerats men som språkligt och/eller 
dialektalt anknyter till det språkbruk som framträder i protokollen apostroferats (’). 
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Såväl de tilltalade som mordoffret var tillfälligtvis och sedan slutet av juli 1883 
sysselsatta med stenbrytning i Utanö på Hemsön i det ångermanländska kustbandet, 
där de även var inhysta hos en hemmansägare. Hustrun hade senast varit synlig 
söndagen den 26 augusti. Eftersom hon fortfarande var försvunnen onsdagen därpå 
inleddes på fjärdingsmannen Norells initiativ eftersökningar av henne. Ett femtiotal 
personer deltog. Hennes döda kropp påträffades slutligen två dagar senare i en djup 
bergsklyfta en dryg kilometer från Utanö, dold av stenar som uppenbarligen var 
ditkastade för att dölja kroppen. Misstankar riktades omgående mot Mats och Wilhelm 
Sundholm. Länsman tillkallades och de två häktades. Obduktionen av den mördades 
kropp visade att Sofia Johansdotter hade strypts. 
 Redan första rättegångsdagen den 20 september framkom en rad 
uppseendeväckande detaljer om hur Sofia Johansdotter behandlats av de två 
misstänkta, om omständigheter kring hustruns försvinnande och om de tvås roll vid 
sökandet efter henne. Flera av vittnena, av vilka några hade anlitat far och son 
Sundholm och den senares hustru för diverse arbeten, vittnade bl a om vad hustrun 
hade berättat för dem. Wilhelm Sundholm hade inte bara varit elak mot henne utan 
även slagit henne och hotat att hon inte skulle återvända till Finland med livet i behåll. 
Svärfadern var något ”hyggligare” och hon fick t o m höra ett och annat vänligt ord 
från honom. Hustrun hade pekat ut den i Finland kvarvarande svärmodern som främsta 
källan till alla elakheter. Ett av vittnena delgav dessutom rätten ett rykte om att 
Wilhelm Sundholm skulle ha levt ihop med en annan kvinna när han tillsammans med 
fadern varit på arbete i Nordingrå sommaren innan. Vittnet hade dock även gott att 
säga om de två Sundholms: De var ”ordentliga i sitt arbete samt fört ett nyktert 
lefnadssätt, dock att den äldre Sundholm någon gång kunde dricka ett glas”, medan 
Wilhelm på grund av en sjukdom helt avhöll sig från att nyttja alkohol. 
 Till Sundholms närmaste granne, fiskarhustrun Brita Malena Sundén, skulle 
Wilhelm Sundholm bl a ha sagt att: ”värre djefvul finnes icke än Fia”. Tillfrågad om 
varför han kunde säga så förklarade han att: ”hon är babtist”. Hustru Sundén berättade 
dessutom om en händelse hon bevittnat när Sofia Johansdotter skulle skaffa sig lite 
snus. Maken fattade då henne i håret och hade ”slängt henne kring golfvet”. Mats 
Sundholm beklagade sig samtidigt för fiskarhustrun över att ’Fia’ var ”uppkäftig och 
ovettig”. Detta stämde nu inte med hustru Sundéns intryck eftersom Sofia ”skött sina 
sysslor på ett utmärkt sätt och väl vårdat sig om hvad henne ålåge”. Dagarna innan 
Sofia Johansson försvann bodde fiskarhustrun tillsammans med sin familj vid hamnen 
för att hjälpa till med fisket. När hon lördagen den 25 augusti återvände till Utanö med 
familjen hade Sofia sagt henne att: ”det var bra att ni kom hem, ty nu är svärfar så 
elak, att om det ej blifver bättre, flyttar jag ned till Eder vid hamnen”. Hon ville att 
fiskarhustrun skulle be deras hyresvärd om att säga upp makens och svärfaderns 
hyresavtal och få dem att flytta iväg. I samband med detta kom Mats och Wilhelm 
Sundholm hem och Mats Sundholm hade då genast sagt att: ”nu får Fia taga sin 
dagspenning, hvar hon vill men ej arbeta med oss mera”. Grälet, som därefter följde, 
och som fortsatte trots fiskarhustruns vädjanden om att komma överens, pågick 
fortfarande när hon gick därifrån. Morgonen därpå, som inföll den söndag Sofia 
Johansdotter försvann, tog fiskarhustrun med sig Sofia till kyrkan. Sofia berättade då 
att maken och svärfadern gått ut redan halv sex på morgonen. På vägen hem från 
kyrkobesöket bad Sofia om att av fiskarhustrun få låna en halsduk för att ha den på sig 
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när hon senare på eftermiddagen skulle gå på aftonsång. Halsduken hade lagts fram så 
att den kunde hämtas när Sofia själv ville, men den hade inte hämtats. För fiskar-
hustrun Sundén hade Sofia nämnt att hon på söndagseftermiddagen skulle besöka 
hamnen för att köpa mjöl. Hon kom emellertid aldrig dit. 
 Tidigt samma söndag fick nämndeman Nordén höra av Sofia Johansdotter att hon 
dagen därpå skulle flytta ifrån ’karlarna’. Senare samma dag fick Nordén besök av 
Mats Sundholm. Normalt var Mats Sundholm en ”tyst och sluten” person men var vid 
besöket ”glad och [hade] till och med skrattat”. Han bad Nordén om hjälp med att 
skriva ett brev till sin i Finland kvarboende hustru. I brevet framhöll Mats Sundholm 
bl a att han börjat ledsna på sonhustrun eftersom hon var så besvärlig. En knapp timme 
efter Mats Sundholms ankomst till Nordén kom även Wilhelm Sundholm dit. Fadern 
frågade då sonen var hustrun fanns. Sonen svarade att han lagt sig att sova och att hon 
var borta när han vaknade. Under Sundholms besök beställde Nordéns hustru en 
’höskruck’4 av dem. Klockan tio nästa dag kom Wilhelm Sundholm dit med den 
beställda ’skrucken’. Han förklarade att han redan halv sex denna morgon gått till 
skogs för att göra den, en uppgift som Nordén fann osannolik eftersom tillverkningen 
av en ’höskruck’ normalt tog en hel dag i anspråk.  
 Onsdagen därpå, när Sofia Johansdotter varit försvunnen i ett par dagar, inleddes 
sökandet efter henne. Man fick då höra att Wilhelm Sundholm dagen därpå tänkte 
bege sig till Härnösand och till en brorson till Sofia för att fråga efter hustrun. På 
onsdagsmorgonen, innan fjärdingsman Norell hunnit organisera eftersökningarna, 
besöktes han av de två Sundholms som bad honom starta sökandet. De två fanns 
dessutom hela tiden med. Norell kunde därför på nära håll iaktta de tvås beteenden 
under eftersökningarna. Han funderade efteråt en hel del över hur de då reagerade. De 
verkade visserligen ”sorgsna och [hade] gråtit”, men Mats Sundholm hade, som Norell 
uttryckte sig, ”förefallit [honom] falsk, enär han i synnerhet visat mycken ifver i att 
leta efter sin sonhustru ibland mindre buskar, der hon omöjligen kunnat ligga dold”. 
Detta gällde på ställen som låg avsides från där man till slut fann liket. När man 
närmade sig detta ställe visade ingen av de två Sundholms någon vilja att gå vidare 
utan sade bl a att: ”inte kan hon ha hängt sig i berget”.  
 När man under torsdagen tog paus i letandet, då ju Wilhelm Sundholm skulle till 
Härnösand, befann sig Mats Sundholm hemma hos en hemmansägare Öman. Han grät 
då en del och ville varken äta eller dricka. När Öman därför frågade honom varför han 
grät då han ju ingenting gjort, svarade Mats Sundholm att sonen sagt honom att han 
antingen skulle ta livet av sig eller rymma och att han i så fall själv skulle ”fastna för 
hela ödet”. På aftonen, när Wilhelm Sundholm återvänt från Härnösand, besökte även 
han Öman där fadern ännu fanns kvar. När Öman nämnde för dem att de båda var 
misstänkta för att ha tagit livet av Sofia Johansdotter brast Wilhelm Sundholm i gråt 
och sade att: ”jag tror jag går och hänger mig”.  
 När så ett vittne följande morgon nämnde för Wilhelm Sundholm att man alltmer 
misstänkte honom och hans fader, då han själv ofta var i bråk med hustrun och fadern 
var elak emot henne, replikerade Wilhelm Sundholm att: ”Åh nej, vi hafva lefvat som 
folk”. Under det återupptagna sökandet runt Utanö hade Mats Sundholm ”gråtit 
mycket” och manade på folk att söka efter henne, eftersom han ”annars kan blifva 
hängd”, som han uttryckte sig. Wilhelm Sundholm, däremot, hade ”gråtit mindre” men 
                                                           
4 En ‘höskruck’ är en dialektal benämning på en korg som används när man bärgade hö. 
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antydde att hustrun kunde ha hängt sig. När Mats Sundholm senare på dagen 
underrättades om att liket hittats, frågade han utan att förändra anletsdragen: ”är hon 
hängd?”. Wilhelm Sundholm blev däremot ’modfälld’. När någon nämnde för dem 
båda att detta inte kunde vara en mans verk, svarade Mats Sundholm att: ”åh, han är så 
stark, att han rår med två”.  
 Vid första polisförhöret med dem var även pastor Häggqvist från Hemsön 
närvarande: Han frågade inledningsvis Wilhelm Sundholm om han mördat sin hustru. 
Efter en stunds funderande förnekade Wilhelm Sundholm detta. Till en annan person 
sade han dock att: ”om jag varit ensam med pastorn skulle jag hafva talat sanning” och 
att han ville ”lida sitt straff i Finland”. Under transporten från Hemsö till länshäktet i 
Härnösand hörde flera vittnen Mats Sundholm säga till sonen att: ”Wilhelm ser du 
hvad du gjort, du har ställt så till, att både du och jag kunna mista nacken. Jag 
förmanade Eder i Finland att icke taga henne med, emedan I ej kunde sämjas”. 
Wilhelm Sundholm riktade då en ”ond blick” mot fadern. När de två anlände till 
länshäktet sade Wilhelm att: ”Pappa är oskyldig – Den som finge sin dom genast och 
[om jag ändå] finge lida mitt straff i Finland”. När fjärdingsman Norell därefter 
frågade honom om han trodde att han någonsin skulle komma ”på fri fot”, svarade inte 
Wilhelm Sundholm utan skakade bara på huvudet ”under tårar”. I häktet sade Mats 
Sundholm att: ”om jag vetat det här i går afton, så hade jag allt hängt mig eller dränkt 
mig eller rymt, för så mycket penningar har jag”.  
 Under de första vittnesförhören första rättegångsdagen var varken Wilhelm eller 
Mats Sundholm närvarande i rättssalen. När dessa förhör avslutats fördes Wilhelm 
Sundholm in först. Han berättade att han, med undantag av en sommar som dräng i 
Finland, vistats i Ångermanlands kustland under somrarna sysselsatt med tillfälliga 
arbeten. Under vintrarna var han däremot i Finland. Han ingick 1878 äktenskap med 
Sofia Johansdotter. De två hade en gång blivit varnade för oenighet i äktenskapet. 
Oenigheten berodde enligt Wilhelm Sundholm på att hustrun, som han uttryckte det, 
”börjat stjäla”. Hon skulle vid ett tillfälle ha hittat en plånbok med femhundra finska 
mark men inte talat med någon om detta trots att den som tappat plånboken sökt den. 
På grund av detta skulle t o m prästen i hemförsamlingen i Finland ha uppmanat 
honom att skilja sig från henne, då han annars kunde ”råka i olycka för hennes skull”. 
Två gånger sade sig Wilhelm Sundholm ha flyttat ifrån hustrun då hon ”varit svår och 
stridig till lynnet”. Osämjan mellan dem innebar att de inte tilläts att bo hemma hos 
hans föräldrar utan tvingades flytta till en annan by i socknen. Sommaren 1882, när 
Wilhelm Sundholm arbetade i Nordingrå, bodde hustrun ’av egen vilja’ kvar i Finland. 
Även senaste vintern hade de bott åtskilda eftersom han bäst skötte sin sjukdom hos 
föräldrarna. Han besökte dock hustrun flera gånger och hade ”hjälpt henne med ett och 
annat”. På försommaren följde hustrun ’av egen fri vilja’ med till Sverige.  
 Tillsammans hade makarna Sundholm en fyraårig son som de sista två åren 
vistades hos Wilhelm Sundholms moder i Finland, eftersom sonen på sockenprästens 
inrådan skulle ha tagits ifrån hustrun. Efter incidenten med plånboken skulle Sofia 
Johansdotter ha blivit baptist. Wilhelm menade därför att hon, om hon tog med sig 
sonen till något sådant möte, skulle lämna honom ”i främmande menniskors händer” 
och att han därför ”kunde komma att fara illa”. Senaste sommaren skulle de enligt 
Wilhelm Sundholm ha levt ”i enighet /…/ ehuru de någon gång kunnat säga hvarandra 
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ett ord, hvilket dock icke skett i ond mening”. Däremot skulle hans fader vara ”svårare 
emot henne”. 
 Wilhelm Sundholm menade att han inte hade något med hustruns död att göra 
utan hävdade att fadern var gärningsmannen. Detta stod inte klart för honom förrän på 
torsdagsaftonen när han återkom från besöket i Härnösand. På aftonen innan hon 
försvann blev fadern ond på henne eftersom hon krävt att få sin dagpenning 
”oafkortad”. Detta fick fadern att säga henne att han inte tillät henne att arbeta mer 
tillsammans med honom. 
 Om den söndag Sofia Johansdotter försvann berättade Wilhelm Sundholm att han 
tidigt på morgonen varit i en grannby tillsammans med fadern för att där dryfta 
kommande arbeten. När de återvände hem hade hustrun redan gått till kyrkan. När hon 
återvände hem gick Wilhelm för att vila medan hustrun satte sig vid ett fönster och 
kammade håret. När Wilhelm Sundholm efter en stund vaknade fanns inte hustrun 
hemma längre. Han begav sig då till Nordin, där ju fadern befann sig för att få brevet 
till hustrun i Finland utskrivet. När han därefter tillsammans med fadern återkom hem 
var Sofia vid brunnen på gården för att diska en kanna. Wilhelm Sundholm gick in till 
deras bostad, antingen för att vila eller äta något. Cirka en och en halv timme senare 
kom även Mats Sundholm in. På fråga var fadern varit blev svaret att han ”varit ute på 
marken”. Wilhelm Sundholm följde därefter fadern till prästgården för att lämna 
brevet. Då ingen fanns där begav de sig till skolhuset där det var aftonsång. Där 
väntade de till aftonsången var slut, för att därefter åter gå till prästgården och lämna 
brevet. 
 Vid halvfyratiden på måndagsmorgonen väcktes Wilhelm Sundholm av fadern 
som bad honom följa med ut i skogen för att söka virke till de beställda 
’höskruckarna’. När de gått en bit sade fadern att han skulle gå ”uppåt ett berg” och 
bad samtidigt sonen leta efter virke ”mera norrut”. Något lämpligt virke fann han 
emellertid inte utan försökte med rop få kontakt med fadern, men utan att få svar. Han 
fortsatte letandet tills han slutligen hörde ljudet av yxhugg, och påträffade snart fadern. 
De två följdes därefter hem, dit de anlände mellan sex och sju på morgonen och 
började genast arbeta på varsin ’skrucka’. När Wilhelm Sundholm fick sin färdig gick 
han med den till Nordin. Där fick han av Nordins hustru veta att det fiskats en del 
under natten. Han trodde därför att hustrun möjligen fanns vid hamnen. Efter arbete 
med ytterligare några ’skruckor’ gick han på aftonen ned till hamnen tillsammans med 
fadern. Där fick de veta att Sofia Johansdotter inte synts till.  
 Skallgång efter Sofia Johansdotter inleddes på onsdagsförmiddagen. När 
Wilhelm Sundholm efter sitt besök i Härnösand återvände på torsdagsaftonen träffade 
han fadern på Ömans gård. Denne, som där var sysselsatt med att ”lagga en så”, 
berättade att sökandet efter hustrun hade gjort uppehåll under torsdagen men skulle 
fortsätta följande dag. När de anlänt hem erkände fadern för honom att han mördat 
Sofia. Mats Sundholm blev ond på henne för att hon krävde att få ut sin del av 
dagpenningen. Under de timmar de befann sig i skogen tidigt på måndagsmorgonen 
hade han gömt kroppen efter henne. Fadern bad sedan Wilhelm att ta på sig brottet då 
han menade att straffet för Wilhelm skulle bli lindrigare än för honom själv. Dessutom 
skulle Wilhelm efter avtjänat straff få ”förskrifning” på allt fadern ägde. Något sådant 
löfte gav dock inte Wilhelm. Mats Sundholm hotade därför med att ”hålla ett tal” som 
skulle leda till att Wilhelm ändå skulle fällas medan han själv skulle gå fri. Sedan man 
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funnit kroppen efter Sofia under fredagen hade Wilhelm Sundholm tänkt berätta allt 
han nu sagt inför rätten. Detta hade han dock inte vågat eftersom fadern ”strängt 
förbjudit det” och dessutom hotat att han, om detta skedde, ”skulle blifva olycklig”. 
Fadern var, enligt Wilhelm Sundholm, alltid ”van att befalla”.  
 Wilhelm Sundholm fördes nu ut ur tingssalen och in kom Mats Sundholm. Han 
berättade att han var född 1828 som son till en ’arbetskarl’. Han gifte sig tidigt och 
hade endast en son, Wilhelm. För åtta år sedan arbetade han första gången i Sverige. 
Därefter hade han varit i Sverige varje sommar. De två senaste somrarna följde även 
sonen med medan sonhustrun endast följde med sista sommaren. Mats Sundholm 
menade att hans relation till sonhustrun varit god. Däremot rådde osämja mellan sonen 
och sonhustrun trots att han själv hela tiden försökt medla mellan dem. I de arbeten 
med stenbrytning som de utfört på Hemsön hade de tre arbetat på ackord. Förtjänsten 
hade sedan delats lika. Mats Sundholm tyckte att hans arbetsförtjänst var för låg i 
jämförelse med Sofias med hänsyn till de arbeten de två utförde. Detta kom även på tal 
dagen innan hon försvann då han bad henne att söka sig arbete på annat håll. Mats 
Sundholms redogörelse över vad som hände den söndag Sofia försvann sammanföll 
med sonens med undantag av följande omständighet: Mats Sundholm såg inte Sofia 
när de återvände hem efter att han lämnade brevet i prästgården. När han i början av 
den vecka som följde talade med grannar om att hjälpa till med sökandet efter henne, 
sade dessa att hon troligen hängt sig. Detta trodde han dock inte på. Mats Sundholm 
kände inte till att Wilhelm Sundholm besökte Härnösand under torsdagen. För övrigt 
misstänkte Mats Sundholm att sonen mördat hustrun, eftersom han under de nätter 
som följde efter hennes försvinnande suckat och gråtit och dessutom vid ett tillfälle 
sagt att han skulle hänga sig. 
 När Wilhelm Sundholm återfördes till tingssalen och uppmanades att berätta om 
vad som hände under söndagen när hustrun försvann, invände han att han ju redan 
berättat om detta. Först efter flera uppmaningar och en längre tystnad återberättade han 
den version han tidigare nämnt, dock med ett undantag: Han menade nu att han inte 
sett hustrun vid brunnen på gården när de återvänt sedan brevet lämnats. När Wilhelm 
Sundholm därefter fördes ut berättade Mats Sundholm om deras vistelse i skogen tidigt 
på måndagsmorgonen. Det var Wilhelm Sundholm och inte han som föreslog att de 
skulle gå till skogs för att söka virke till ’skruckorna’ och det var på hans inrådan som 
de skildes åt. Wilhelm Sundholm återkallades till tingssalen och hävdade än en gång 
sin version. Ord stod mot ord.  
 Tidigare hörda vittnen kom åter till tals. Nordén menade att de två Sundholms 
tidsangivelser om vad som hände på söndagen efter besöket hos honom knappast 
kunde stämma. Ifall de befunnit sig hemma i hela en och en halv timme efter besöket 
skulle de inte ha hunnit fram till skolhuset under aftonsången, vilket ju Mats och 
Wilhelm Sundholm hävdade.  
 Innan denna dramatiska rättegångsdag var till ända tog Mats Sundholm till orda. 
När han tillsammans med sonen ankom till häktet och där de därefter möttes i ett 
badrum, frågade han sonen om när mordet skett. Han fick då till svar att detta skett 
sedan Mats Sundholm gått iväg till Nordén för att få sitt brev utskrivet. Sedan Wilhelm 
Sundholm ihärdigt förnekade att han sagt detta, beslutade rätten om uppskov i målet 
för att åklagaren skulle få tid att samla ytterligare bevis. 
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 Vid de följande rättegångsdagarna hördes ytterligare vittnen. Här anförs pastorn 
Häggqvists vittnesmål. Han berättade att fadern och sonen Sundholm sågs vid 
skolhuset där aftonsången hölls vid halvfemtiden på söndagseftermiddagen. När 
aftonsången avslutats gick de till prästgården för att lämna ett brev. Pastorn kom ihåg 
att Mats Sundholm vid detta tillfälle varit mycket blek. Händerna darrade så till den 
grad att han fick be sonen hjälpa till att sätta på brevportot. När pastorn efterföljande 
onsdag besökte Mats och Wilhelm Sundholm, tycktes de förskräckta vid anblicken av 
honom. Wilhelm Sundholm var så anfäktad att han var nästan blå i ansiktet. Pastorn 
frågade Wilhelm Sundholm om någon oenighet förekommit mellan honom och 
hustrun, något som denne till en början nekade till men efterhand medgav. Som skäl 
nämnde han en stöld av pengar som han menade att hustrun gjort sig skyldig till. 
Wilhelm Sundholm antydde dessutom för pastorn att hustrun kunde ha ”gått och hängt 
sig”, något som Mats Sundholm ställde sig tvivlande till eftersom hon, som han 
menade, var alltför ”bibelkunnig” för att göra något sådant. Under letandet efter den 
försvunna hustrun deltog tidvis även pastorn. Han fann Mats Sundholm vara ivrig i 
letandet medan Wilhelm föreföll honom ”fullkomligt likgiltig”. När liket påträffats 
skickade man efter pastorn som vid ankomsten vände sig till Wilhelm Sundholm och 
sade: ”[O]m ej någon annan dom drabbade honom, skulle dock Herren kräfva hustrun 
af honom”. Wilhelm Sundholm såg förskräckt ut över detta tilltal, tog stöd mot en 
intilliggande bergvägg och svarade: ”Inte har jag kommit min hand vid henne”. 
Senare, när de två misstänkta kedjades fast vid en vägg inne på pastorsexpeditionen 
och sedan även den mördades lik burits in i rummet, sade pastorn till Wilhelm 
Sundholm: ”[I]nför Gud, om han ej mördat sin hustru”. Först teg Wilhelm Sundholm, 
men efter att ha tillfrågats om han kunde neka till att ha mördat henne svarade han 
efter en stunds tvekan: ”ja, det gör jag”.  
 Wilhelm Sundholm, som därefter fördes in i tingssalen, vidhöll att fadern, efter 
hans återkomst från härnösandsresan, erkände för honom att han strypt Sofia Johans-
dotter. Liket passade han på att gömma under tiden de befann sig i skogen morgonen 
därpå. Motivet till att mörda Sofia var de gräl om arbetsförtjänsten som de två haft.  
 Såväl Wilhelm som Mats Sundholm fördes omväxlande in i och ut ur tingssalen 
ett antal gånger utan att de ändrade vad de tidigare sagt i rätten. När båda till slut tilläts 
sitta kvar i tingssalen påbörjades ytterligare vittnesförhör. Dessa återgav negativa 
omdömen de tilltalade skulle ha fällt om Sofia Johansdotter. Medan Wilhelm 
Sundholm anförde en rad invändningar mot vittnesmålen, medgav Mats Sundholm att 
de i stort sett överensstämde med vad han och sonen sagt om henne. Han höll med om 
att hans egen hustru och Sofia Johansdotter aldrig ’varit sams’ och att detta var 
huvudorsaken till att Sofia inte kunnat vistas hos dem i Finland. Senaste sommaren 
hade Mats Sundholm egentligen inte tänkt fara till Sverige men känt sig ’tvingad’ till 
detta av sin hustru. Inför resan hade han dock försökt avstyra att Sofia kom med då 
sådan oenighet rådde mellan makarna. Han kunde därför ana att ”sorg och bekymmer 
skulle upkomma” men blev till slut övertalad av sonen.  
 Wilhelm och Mats Sundholm fortsatte därefter att rikta beskyllningar mot 
varandra. Wilhelm Sundholm hävdade att fadern, sedan denne erkänt att han mördat 
Sofia Johansdotter, hotat med att även ta livet av honom själv om han ”uppenbarade 
detta” för någon. Att han så pass länge tigit om faderns skuld berodde på att han 
fruktade att han i länshäktet skulle hamna i samma cell som fadern. Mats Sundholm 
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framförde för sin del de misstankar han haft mot sonen dagarna efter mordet eftersom 
denne ”gråtit och jämrat sig”. Han tvivlade på att någon härnösandsresa överhuvud-
taget ägt rum utan trodde att sonen då i stället passat på att gömma undan liket efter 
hustrun.  
 När rättegången fortsatte i november berättade bl a en torpare från Nordingrå om 
händelser i samband med de två Sundholms och Sofia Johansdotters vistelse i hans 
hemtrakter i början av sommaren: I slutet av juni besökte Sofia honom och var då 
blodig kring munnen. Hon hävdade att maken slagit henne och bad torparen att hjälpa 
henne att komma bort ifrån maken och svärfadern. När Sofia senare i torparens 
närvaro begärde att få sitt prästbetyg från maken, vägrade han att lämna det ifrån sig. 
Då hon dessutom ville få med sin kista fattade maken henne i axlarna och knuffade 
henne mot en vägg. Sofia brast då ut i gråt och sade att: ”[f]örr har det varit någon 
gnista af kärlek, men nu är det aldeles slut”. Eftersom torparen av Mats Sundholm fick 
höra att Sofia Johansdotter hade stulit pengar i Finland, fanns anledning att fråga 
henne själv om hur det hela förhöll sig. Hon berättade då att hon hittat en plånbok och 
att hon talat om detta för maken och svärfadern. Dessa ville behålla plånboken 
eftersom den innehöll en del pengar medan hon själv ville ”lysa up hittegodset”. De 
blev därför onda på henne. Att Wilhelm Sundholm skulle ha ”bedrifvit olofligt 
umgänge” med en annan kvinna under hans vistelse i Nordingrå föregående år kom 
även fram i torparens vittnesmål. Inför sällskapets avresa från Nordingrå uttryckte 
torparen för Sofia sin förvåning över att hon vågade följa med de två andra till Hemsö. 
Sofia hade då sagt att: ”[j]ag är nog rädd, men de slippa inte längre än Gud vill”. 
 Ytterligare detaljer om Sofia Johansdotters svåra sociala situation kom fram. För 
en kvinna berättade Sofia om tiden då hon och maken levde åtskilda i Finland. En dag 
kokade hon gröt av mjöl hon förvarade i två kaggar. När hon smakade på gröten, gjord 
av mjöl från ena kaggen, blev hon häftigt illamående. När hon även kokade gröt av 
mjöl från den andra kaggen kom en stark lukt upp från grötpannan. Hon vågade därför 
inte smaka på den gröten utan skickade ett prov av mjölet hon använt till närmaste 
apotek. Från apoteket fick hon veta att mjölet innehöll gift och att hon skulle kasta bort 
det. När maken därefter av andra personer fick höra att hustrun misstänkte honom för 
att försöka förgifta henne, hotade han att ta livet av henne. Mats Sundholm sade sig 
aldrig ha hört talas om detta. Wilhelm Sundholm förnekade alla sådana avsikter utan 
fortsatte att misstänkliggöra sin fader. Han hade dock inte fått veta var fadern forslat 
liket efter hans hustru. Åklagaren erinrade Wilhelm Sundholm om de motsägelser han 
nu gjorde sig skyldig till. Han hade ju tidigare sagt att fadern för honom nämnt att liket 
gömts i en beteshage. Wilhelm sade sig tro att frågan rörde om fadern sagt till honom 
att liket begravts där det slutligen återfanns.  
 Vid ytterligare förhör med de två Sundholms nämnde fadern att förhållandet 
mellan sonen och sonhustrun hade urartat så till den grad att sonen inte ens lät hustrun 
tvätta hans skjortor. Grannar i Finland berättade dessutom att sonen tre år tidigare, när 
han själv inte var hemma, försökte förgifta hustrun. Strax därpå försökte sonen dräpa 
hustrun längs en landsväg. Några personer som just råkade passera förbi lyckades dock 
förhindra detta. När så Mats Sundholm efter denna händelse uppmanade Wilhelm 
Sundholm att ”lefva i frid med hustru[n]”, svarade sonen att fadern inte skulle lägga 
sig i. 
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 Wilhelm Sundholm fortsatte för sin del med beskyllningarna om att fadern 
mördat hans hustru. Mordet skulle ha skett i gårdens fähus dit han lockat henne. Natten 
mot måndagen hade sedan kroppen burits iväg till en beteshage och på morgonen 
flyttats till det ställe där den sedermera påträffades. Wilhelm försäkrade att han först 
inte tänkt nämna detta i rätten då han trodde att fadern själv skulle ta upp det. 
Obduktionen visade att ett sår fanns på den dödas huvud. Frågan kom därför upp hur 
detta hade uppkommit. Wilhelm Sundholm hävdade att fadern sagt honom att hustrun, 
sedan hon ströps, blev slagen i huvudet med en ”hagestör”. Han hade inte sagt om 
slaget utdelades i fähuset eller vid brunnen på gårdsplanen till huset de bodde i. Var 
stören sedan tog vägen visste han inte.  
 I vittnesmålen som följde berördes flera gånger den svåra sociala belägenhet 
Sofia Johansdotters hade befunnit sig i. Ett kvinnligt vittne som träffade Sofia så sent 
som kvällen innan hon försvann, berättade att hustrun då kände rädsla inför vad som 
kunde hända kommande natt, eftersom Mats men framför allt Wilhelm Sundholm 
hotat att slå ihjäl henne under natten. De två tilltalade reagerade starkt på detta 
vittnesmål. Mats Sundholm hävdade att han endast sagt till Sofia att hon inte längre 
fick arbeta med honom om hon krävde att få samma dagpenning som han fick. 
Wilhelm Sundholm hävdade dock att fadern såväl under lördagen som morgonen 
därpå sagt honom att: ”Jag skall pina henne, men du får ej säga det åt henne”, ett 
uttalande som Mats Sundholm genast förnekade att han fällt.  
 Bland ytterligare ett antal vittnen som hördes berättade en piga från samma by i 
Finland som de två tilltalade, att hon några dagar innan Sofia Johansdotter försvann 
träffat de tre aktuella personerna vid Härnösands hamn. Medan männen satt vid kajen 
tog Sofia plats i en båt där hon satt gråtande med blod rinnande runt näsa och mun. 
När pigan frågade henne om anledningen till detta sade Sofia att maken hade slagit 
henne. Enda anledningen hon kunde tänka sig var att hon erbjudit honom att gå in i 
staden för att köpa honom en kopp kaffe. Sofia följde därefter med till pigans bostad. 
Hon vågade dock inte övernatta där då hon fruktade att få stryk när hon återvände till 
maken. Allt förnekade Wilhelm Sundholm. Han hävdade att Sofia överhuvudtaget inte 
besökt Härnösand sedan hon hade anlänt till Hemsön. Pigan berättade vidare att hon 
kände familjen Sundholm väl från Finland. Mats Sundholm var enligt henne känd som 
en ”ordentlig och förståndig menniska”. Däremot hade Wilhelm Sundholm rykte om 
sig att vara ”af vildsint natur”. Pigan kunde även upplysa rätten om att Mats Sundholm 
i Finland i själva verket var ”en fattig arbetare” som inte ägde annan egendom än en 
liten stuga som inte var värd mer än femtio kronor. 
 Wilhelm Sundholm meddelade nu rätten att han hade ytterligare upplysningar att 
lämna: Under färden senaste sommaren till Hemsön hade han tillsammans med 
hustrun och fadern vistats en dag i Härnösand. När hustrun där besökte sin brorson 
yttrade fadern att: ”[i]nte kommer den till att dragas till straff på folk mera tillbaka till 
Finland, ty jag kommer att laga lifvet af henne, om ingen annan vill göra det”. 
Wilhelm hävdade dessutom att yttrandet han själv fällde när han tillsammans med 
fadern anlände till häktet berodde på hans ”fruktan för fadern”. Fadern hade tidigare 
sagt till honom att om han ”toge saken på sig, skulle (han ej) blifva dömd till så strängt 
straff”. Han trodde dessutom på faderns löfte om att dennes egendom skulle ärvas av 
honom själv och ingen annan.  
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 När målet återupptogs i mitten av januari 1884 höll de både tilltalade fast vid vad 
de tidigare sagt i rätten. När Mats Sundholm så fick återgivet vad Wilhelm Sundholm 
tidigare berättat i rätten - att han för honom skulle ha erkänt att han mördat Sofia 
Johansdotter och att han efter mordet först förvarat liket i fähuset och därefter fört det 
till beteshagen - blev han uppbragt och sade att hans son ljugit och ”pådiktat fadern 
hvad han sjelf utfört”.  
 Den 4 februari 1884 ägde slutförhandlingen i målet rum. Eftersom ingen ytter-
ligare bevisning fanns att presentera, överlämnade åklagaren målet för avgörande med 
yrkande på ansvar när det gällde Mats Wilhelm Matsson Sundholm för att uppsåtligen 
ha dödat sin hustru. Åklagaren överlämnade dock åt häradsrätten att bedöma om 
gärningen skulle betraktas som mord eller dråp. Beträffande Mats Matsson Sundholm 
yrkade han på ansvar för att han känt till brottet och att han i efterhand varit 
”behjälplig att dölja detsamma”. Av utslaget framgår att Wilhelm Sundholm dömdes 
till livstids straffarbete. Mats Sundholm frikändes med följande motivering: 
 

Ehuru mot Mats Matsson Sundholm besvärande omständigheter 
förefinnas derom att han med vetskap om det af sonen föröfvade brottet 
varit honom behjelplig till döljande af gerningen och undanrödjande af 
bevis derom, likväl och som full bevisning icke blifvit härom förebragt, 
pröfvar H[äradsrätten] Mats Matsson Sundholm icke kunna till ansvar i 
målet fällas. 
 

Den 3 april 1884 fastställde Svea Hovrätt häradsrättens dom mot Wilhelm Sundholm. 
Han förpassades till Centralfängelset Långholmen där man om honom noterade att han 
var ”[i]nbunden. Sannolikt af ett vildt och djuriskt sinnelag. Framhärdar envist att 
bedyra sin oskuld”. Den 24 augusti 1886 sändes Sundholm till cellfängelset i 
Landskrona varifrån han omkring två år senare återfördes till Långholmen, där han 
avled i cancer den 17 juli 1889.5 
 
Diskussion 
Liksom i lindomefallet innehåller även detta fall processrättsligt intressanta inslag. 
Man kan exempelvis jämföra de beviskrav som tillämpades i detta fall med de stränga 
beviskrav som brukade praktiseras vid svenska domstolar vid denna tid. De bevis som 
fick till resultat att Wilhelm Sundholm blev livstidsdömd byggde varken på något 
erkännande från hans sida6 eller på att han kunde bindas till brottet genom två 
sinsemellan oberoende vittnesmål. Snarare baserades domen på en serie indicier som 
pekade mot att han var den skyldige. Liknande indicier ansågs dock inte vara 
tillräckligt starka för att binda fadern Mats Sundholm som delaktig till brottet. Fadern 
ansågs inte ens kunna fällas för att ha undanhållit rätten ’fakta i målet’, även om 
misstankar om detta uttalades av åklagaren.  
 Socialt finns här anledning att reflektera över en mängd livsbetingelser som 
bidrog till att de tre huvudpersonerna kom att hamna i en situation med så pass fatala 

                                                           
5 Uppgifterna hämtade ur centralfängelset Långholmens arkiv, församlingsrådets huvudböcker, III:307 
och 415 samt Journal över avlidna fångar D:III, s 2, förvarade vid Stockholms stadsarkiv. 
6 I själva verket kom ju Wilhelm Sundholm att fram till sin förtidiga död hävda att han var oskyldigt 
dömd! 
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följder att en fick sätta livet till. Här finns endast utrymme att behandla en handfull 
bland dem.  
 Finländska säsongarbetare sökte ofta arbetstillfällen längs den norrländska kusten 
vid den här aktuella tiden. Inträdet i industrisamhället ’skapade’ behov hos 
sågverkspatronerna längs norrlandskusten av öppna gränser mellan land och stad, 
mellan regioner med relativ överbefolkning, som i finska Österbotten under 1800-
talets senare del, och andra med industrier som hade behov av arbetskraft och t o m 
mellan nationer. Finska säsongsarbetare fanns dels vid de sågverksindustrier som 
snabbt etablerades i framför allt Sundsvallsregionen och i Ådalen fr o m 1860-talet och 
dels i kuststäderna, där främst kvinnor tjänade som pigor. Mindre vanligt var att finna 
dem som jordbruksarbetare på landsbygden.  
 Man kan anta att många finska säsongsarbetare kände rotlöshet och socialt 
utanförskap. De två Sundholms tycks t ex ha tagit de arbetstillfällen som erbjöds och 
var därför tvungna att flacka omkring i de ångermanländska kustbygderna. Även om 
faktorer av detta slag säkert ansträngde deras inbördes relationer, kan dessa givetvis 
inte förklara det förlopp som fick sitt fatala slut i och med att Sofia Johansdotter 
mördades. De utgör endast rambetingelser. Låt oss i stället granska vad som kom fram 
under rättegången. 
 Relationerna mellan Wilhelm Sundholm och hans föräldrar å ena sidan och Sofia 
Johansdotter å den andra framstod som, milt uttryckt, ansträngda. Svärföräldrarna 
förvägrade henne att bo i deras hem i Finland. Wilhelm Sundholm inte bara delade 
hans föräldrars antipatier mot hustrun utan gick dessutom längre genom att bruka 
fysiskt våld mot henne. Mer än antydningar finns t o m om att maken i Finland 
försökte ta livet av henne. Man kan spekulera i vad dessa antipatier mot Sofia bottnade 
i. Var de en följd av Sofias ovilja mot att ta vara på och dela med sig av innehållet i 
den plånbok hon uppenbarligen hade upphittat? Hennes engagemang i en 
frikyrkorörelse kan då ses som en förevändning från deras sida att undvika att beröra 
vad agget mot henne egentligen bottnade i.  
 Vilka var skälen till att Sofia Johansdotter följde med sin make och svärfar till 
Sverige? Svaret på denna fråga är höljt i dunkel. Var skälet enbart att hon med sitt 
arbete skulle bidra till deras gemensamma utkomst och dessutom sköta deras hushåll? 
Om man framförallt betänker att Wilhelm Sundholm i Sverige hotade med att hon 
aldrig skulle komma att återvända till Finland, finns anledning till att även spekulera i 
en annan riktning. Hade de två männen redan i Finland närt planer på att bringa henne 
ur världen och att de tänkte genomföra detta på något ställe där de inte var lika kända 
av omgivningen som i hemmiljön? Möjligen kan i så fall fadern ha gjort en del 
utfästelser om att de t ex skulle dela på ansvaret om något skulle gå snett. Wilhelm 
Sundholms starka negativa reaktioner mot fadern, när han började inse att 
misstankarna enbart riktades mot honom, kan tyda på att han kände sig lurad av 
fadern. 
 Det som framkommer under rättegången tyder på att Wilhelm Sundholm var den 
som mördade Sofia Johansdotter. Om Mats Sundholm hade varit införstådd med vad 
som var i görningen, eller om Wilhelm Sundholm genomförde detta utan att underrätta 
fadern kan man låta vara osagt. Man kan dock tänka sig att de två missbedömde 
varandras avsikter och att Wilhelm Sundholm genomförde något som fadern endast 
betraktade som fantasier eller tomt prat av sonen. I vilket fall som helst måste Mats 
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Sundholm snart ha fått klart för sig att sonen med berått mod tagit livet på hustrun. 
Kanske räknade inte de två Sundholms med att liket efter henne någonsin skulle 
återfinnas, eller så räknade de kallt med att mordet inte skulle hinna uppdagas förrän 
de befann sig på andra sidan Bottenhavet. Om så skulle bli fallet kanske de hoppades 
att dödsorsaken inte skulle gå att fastställa då en längre tid förflutit sedan mordet 
begåtts. Man kanske tänkte sig att de svenska myndigheterna skulle komma till 
slutsatsen att dödsfallet orsakades av självmord eller av en olyckshändelse, en förklar-
ing som de ju själva försökte så bland lokalbefolkningen medan sökandet ännu pågick.  
 Flera omständigheter gick dock i en annan riktning än de två antagligen räknat 
med. Sofia blev ’synliggjord’ under vistelsen i Sverige. En förklaring till detta kan 
vara att kvinnans sociala ställning bland fiskarbönderna längs Västernorrlands kust var 
starkare än den var i den miljö där Sundholms till vardags rörde sig i hemmavid.  
Bland fiskarbönderna förutsatte jordbruk, kombinerat med fiske och dagarbeten vid de 
omkringliggande nyetablerade sågverken, en flexiblare och mindre patriarkal inställ-
ning till fördelningen mellan olika hushållsbestyr och en mindre långtgående 
bundenhet till de egna hushållen och till traditionella könsroller än i de bygder, som 
representeras av sekelgamla och starkt patriarkalt präglade jordbruksbygder som 
Österbotten representerade. Lokalbefolkningens uppenbara sympatier för Sofia 
Johansdotter gjorde att man började undra över varför hon så hastigt försvann från 
grannskapet. Varken Mats Sundholms förklaringar till detta eller dem Wilhelm 
Sundholm försökte ’plantera’ bland lokalbefolkningen vann ju någon anklang. Att de 
två Sundholms redan tidigt var starkt misstänkta till att ha med försvinnandet att göra 
gjorde att deras sätt att uppträda uppmärksammades. Detta i kombination med att de 
varken kunde förhålla sig känslomässigt ’naturliga’ eller ’trovärdiga’ under själva 
letandet efter den försvunna eller när hennes lik slutligen återfanns, kullkastade alla 
försök från Wilhelm Sundholms sida att fly undan sitt ansvar. 
 Följden av dessa omständigheter kan vara att de under rättegången började skylla 
hustruns död på varandra. Antingen gick den strategi de hade tänkt tillämpa innan de 
greps över styr, eller så hade de inte ens räknat med att behöva bli rannsakade rättsligt. 
Till skillnad mot hur de misstänkta gärningsmännen i domstolen agerade i ’lindome-
fallet’ är det dock knappast troligt att de två Sundholms ömsesidiga beskyllningar 
byggde på någon i förväg uttänkt plan, som gick ut på att de båda skulle gå fria. Alltför 
mycket stod på spel, och deras känslomässiga utfall mot varandra i rätten kan snarare 
betraktas som oförblommerade tecken på desperation. Även om jämförelser mellan 
detta fall och ’lindomefallet’ haltar något på just denna punkt finns även klara 
beröringspunkter. Det fall som behandlats här, i vilket en utländsk far och dennes son 
inför en svensk domstol beskyllde varandra för ett så grovt brott som mord, har 
antagligen få om ens någon motsvarighet i svensk rättshistoria. 
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Sölve Anderzén 
 
 
 
 
 

”gubben gjorde sjelf allting”  
Något om grosshandlaren Gustaf Theodor Keyser – en central gestalt i 
sällskapen för mission, nykterhet och bibelspridning  
 
 
I våra öron – dagens människors – har citatet i rubriken kanske en nästan vanvördig 
klang. Allt beroende på vilken betydelse vi tillmäter ordet ’gubbe’ och att denne 
’gjorde sjelf allting’. Men användningen av ’gubbe’ kan också vittna om förtrolighet 
och ett kärleksfullt sätt att tala om en fryntlig och jovialisk herre – en farbror för vilken 
man har vördnad och respekt. Vare hur som helst. Citatet har sitt ursprung i ett brev 
författat av väckelsegestalten C.O. Rosenius adresserat till pastor George Scott och 
författat några dagar efter det att Grosshandlaren och Riddaren Gustaf Theodor Keyser 
(f.1785) avlidit den 8 juni 1853. Brevet är daterat den 30 juni samma år.  
 I brevet berättar Rosenius bl.a. om Keyser’s dödsläger och hädanfärd. Både 
brevskrivaren och adressaten hade varit nära vänner och medarbetare till ”gubben” 
som ”gjorde sjelf allting”. Scott hade under åren 1830-42 verkat i Stockholm och 
kretsarna kring Keyser i arbetet för väckelse, bibel- och traktatspridning, nykterhet och 
mission. Rosenius hade, efter att år 1840 avbrutit sin prästutbildning, även samarbetat 
med Scott fram till att denne p.g.a. motstånd lämnade Sverige år 1842. Ett brev två 
goda vänner emellan, vilket kanske förklarar uttryckssättet. Samtidigt ger det en bild 
av Keyser’s nit för kristendomen i Sverige och hans roll i de i rubriken nämnda 
sällskapen – en centralgestalt. Grosshandlaren och Riddaren Gustaf Theodor Keyser’s 
centrala roll belyses väl genom följande längre citat ur det ovan nämnda brevet från 
Rosenius: 
 

Ja, kära bror, vår vän sofver, utarbetad och trött och jag hoppas det bästa 
om hans själ. Det var en oförgätlig stund, då jag tog afsked af honom. 
Han talade som ett barn om sitt hopp på den enda salighetsklippan. Nu är 
en stor förlägenhet bland dem, som skola öfvertaga hans olika 
befattningar, ty gubben gjorde sjelf allting. Ja, du vet detta, huru det var 
Keyser, som var det stora drifhjulet i våra religiösa sällskap och derjemte 
sjelf skötte allt och de andra sade blott ja till hvad han föreslog. 

 
Avsikten med denna artikel är inte att presentera Scott eller Rosenius. Båda är väl 
kända gestalter inom 1800-talets väckelsereligiositet i Sverige. Däremot måste jag 
förklara varför mitt intresse fokuseras på grosshandlaren Gustaf Theodor Keyser – 
”drifhjulet i våra religiösa sällskap”. 
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Hur gubben hittades 
Under en lång följd av år har jag arbetat med frågeställningar kring kyrkans 
undervisning och dopsed i Svenska Lappmarken främst under 1700-talet och det tidiga 
1800-talet. I det sammanhanget har miljön vid Forskningsarkivet i Umeå varit en 
ovärderlig resurs, dels för hantering av källmaterial i skilda format dels genom 
personalens kunnighet och dess alltid beredvilliga stöd till forskaren. De senaste åren 
har jag kommit att mer intensivt studera frågor om skolor och undervisning i 
lappmarken i anslutning till verkställandet av 1842-års Folkskolestadga och Kongl. 
Maj:ts Nådiga Reglemente för Ecclesiastik=Werket i Lappmarken år 1846. Undervis-
ningsverket i lappmarken hade varit föremål för flera omorganisationer under 1800-
talets första del. De nya regelverken var svåra att genomföra och undervisningen var i 
många områden eftersatt. Detta gav utrymme för frivilliga aktörer som med riktade 
insatser ville främja undervisningen för samerna. En av dessa aktörer var Svenska 
Missionssällskapet (SMS) och de missionsskolor som genom deras försorg inrättades 
främst i de södra lappmarkerna med början år 1839 i Lycksele lappmark.  
 All sådan forskning är förknippad med arkivstudier. Det är i källmaterialet som 
jag har mött grosshandlaren – gubben och drivhjulet – Gustaf Theodor Keyser. Till 
honom har många av lappmarkens präster, däribland bl.a. Lars Levi Laestadius, Gustaf 
Westerlund, Nils Johan Sundelin, adresserat sina brev i frågor som rör missionssaken, 
nykterhetssaken, skolor, bibelspridning, Missions-Tidning, Tidningarna Fosterlands-
vännen och Pietisten, olika  traktater m.m. Många är de handlingar i källmaterialet som 
har sammanställts och upprättats av Keyser. Av breven och handlingarna förstår man 
att personen Keyser hade en central roll och att ett ömsesidigt förtroendefullt 
samarbete fanns mellan honom och alla hans ’bröder’ i landsorten. Därmed var mitt 
intresse väckt och jag blev helt enkelt nyfiken på personen Keyser och vad som gjorde 
honom till drivkraft i så många företag. Informationen om Keyser är inte särskilt 
lättillgänglig, men nödvändig för att bättre ’förstå’ den historia som döljer sig i 
källmaterialet.  
 Bland handskrifterna som finns vid Forskningsarkivet i Umeå ingår Handskrift 
50. Svenska missionssällskapets verksamhet i Lappmarken (1830-1960). Handskriften 
tillfördes Forskningsarkivet som donation från Luleå stiftsbibliotek 1986. I denna 
samling finns ett rikt källmaterial från verksamheten vid SMS:s tidiga skolor i 
lappmarken. Detta källmaterial har kompletterats genom att kopior gjorts av delar ur 
SMS:s  arkiv (Dep. 169) vid Kungliga Biblioteket Stockholm. Avskriftssamlingen vid 
Forskningsarkivet har på detta sätt tillförts ett värdefullt material genom att digitala 
kopior gjorts av SMS:s Protokoll och handlingar för åren 1835-1866. Därmed finns ett 
komplett material tillgängligt lokalt, vid ’norrlandsuniversitetet’, för fortsatta studier 
av en omfattande verksamhet i lappmarken.  
 Uppdraget att närmare presentera grosshandlaren ”gubben” som ”gjorde sjelf 
allting” genomförs i två led. Först tecknar jag en biografi över Gustaf Theodor Keyser, 
därefter följer en kortare presentation av hans engagemang i de ”sällskap” där han var 
”drifhjulet”. 
 
”En grosshandlare i biblar” 
Citatet ”en grosshandlare i biblar” är hämtat från titeln till en av E. Alfr. Jansson gjord 
minnesteckning över Gustaf Theodor Keyser (1785-1853). Minnesteckningen, publi-
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cerad i Stockholms Julbok 1941, är en av de längre och mer kompletta. Den ansluter 
nära till Gustaf Theodor Keysers egenhändiga självbiografiska anteckningar lämnade i 
brev till Peter Wieselgren 1841. För den följande framställningen använder jag även 
ett bredare material vilket framgår av förteckningen över referenser.  
 I ett norrlandsperspektiv med kyrkohistorisk inriktning klingar måhända det 
Keyserska namnet bekant eftersom den första kyrkohandboken på samiska – Manuale 
lapponicum major – är ”Trycketom Stockholmisn Henric Keysarild” år 1648. Bok-
tryckarfamiljen Henrik Keyser (d. 1663) med sonen Henrik K. (1640-99) och 
sonsonen Henrik K. (1672-1707) är välkända för de många officiella trycken, den 
första finska helbibeln 1642, ’drottning Kristinas Bibel’ 1646, förarbetet med Karl 
XII:s bibel etc. Den förste Henrik K:s härkomst och födelsetid är okända. Däremot vet 
man att han som soldat följde Gustaf Adolfs härar under de ryska och polska fälttågen. 
Enligt sägen skall det ha ingått ett boktryckeri i det byte konungen vann i Lifland år 
1625 och att konungen då han erfor att Henrik K. var kunnig i boktryckarkonsten 
skänkte detta till denne. Boktryckeriet återfinns i funktion uppsatt i Stockholm 1633. 
Kanske någon tänker att en ’grosshandlare i biblar’, som vi kallar Gustaf Theodor 
Keyser här, kunde härstamma från dessa ’henrikar’ och så att säga i ’rakt nedstigande 
led’ fortsätta i upptrampade spår. Så är inte fallet!  
 Enligt Ny svensk släktbok var köpmannen Jakob Keyser (d. 1680), med ursprung 
från Hamburg och borgare i Stockholm där han tillhörde den tyska församlingen, 
stamfader i den Keyserska släkt, till vilken vår ’grosshandlare i biblar’ hör. Gross-
handlaren och Riddaren av Vasaorden Gustaf Theodor Keyser (forsättningsvis kallad 
endast Gustaf K.) var son till lärftskramhandlaren Abraham Keyser (1745-1811) 
vilken var sonsonson till ’stamfadern’ Jakob Keyser. 
 Gustaf K. föddes i Stockholm den 8 december 1785. Fadern Abraham och 
modern Johanna Christina Halling (1747-97) var inflytelserika medlemmar av den 
Evangeliska brödraförsamlingen – Brödrasocieteten i Stockholm. Abraham K. hade 
arbetat sig upp till en ansedd plats i borgerskapet och var en av de borgare som Gustaf 
III 1789 ville få vald till riksdagsman. Valet omintetgjordes till följd av en handelstvist 
mellan hökare och kramhandlare. Abraham K. invaldes 1792 i borgarståndets kansli-
direktion. Hans handel var framgångsrik och skapade en betydande förmögenhet. 
Abraham K. byggde det s.k. Keyserska huset vid Rödbotorget (på vilken plats senare 
Centralpalatset uppfördes) och hade som sommarställe Johannelund (inköpt 1863 av 
EFS att användas till missionsinstitut) med Svartvik och Traneberg i Bromma. Enligt 
Sundkler (1937) var Abraham K. en av de mest inflytelserika männen i den herrn-
hutiska stockholmskretsen. Abraham K. deltog även som byggnadsledare när brödra-
societeten i början på 1780-talet efter kungligt tillstånd uppförde sin stora ’sal’ på 
bergsrådinnan Hjärnes tomt (vid Kungsträdgården). Bergsrådet Erland Fredrik Hjärne 
(1706-73) – son till den kände läkaren och skalden Urban Hjärne i dennes tredje 
äktenskap och hans hustru Christina Charlotta Rudbeck (1722-1804) – hör till den 
evangeliska brödraförsamlingens främsta gynnare, bl.a. genom att änkefru Hjärne 
1801 testamenterade all sin fasta egendom till församlingen. När den ’stora salen’ 
byggdes hade brödrasocieteten ca 100 medlemmar. Den stora salen var en samlings-
lokal, som rymde över 1000 personer. Salen fylldes ofta vid de gudstjänster och 
sammankomster som anordnades, vilket är ett starkt vittnesbörd på det herrnhutiska 
fromhetslivets inflytande i Stockholm.  
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 Låt oss i korthet säga att vår Gustaf K. – 
som var den yngste av Abraham K:s tre söner – 
av allt att döma växte upp i en burgen och from 
miljö med ett rikt nätverk också inom höga 
samhällsklasser och genom faderns fram-
gångsrika ekonomiska förvaltning hade han en 
oberoende ställning. Men än viktigare för 
Gustaf K:s kommande gärning – som det ”stora 
drifhjulet i våra religiösa sällskap” – var säkert 
det förhållandet att han uppfostrades helt i 
herrnhutisk anda. Den herrnhutiska rörelsen har 
präglats av Zinzendorfs egen pietistiska from-
het – en kristocentrisk ’hjärtereligion’. Idealet 
är skapandet av en överkyrklig (interkon-
fessionell), odogmatisk sammanslutning av 
troende genom disciplinerat gemenskapsliv, 
mission och nyskapande pedagogisk verk-
samhet. Sommaren 1795, då Gustaf K. var 10 
år gammal anlände han till den herrnhutiska 
brödrakolonin Christiansfeld (Jylland). Där 
skulle han gå i skola och uppfostras i enlighet 
med herrnhutiska ideal. Vid denna tidpunkt var 
Gustaf K. inte den enda av familjen som vistades i Christiansfeld. En av hans äldre 
systrar vistades där i flickpension sedan tre år. Familjen Keyser’s band med 
Christiansfeld förstärktes ytterligare då Gustaf K:s syster Johanna Maria år 1801 
ingick äktenskap med Johan Herman Mankell, verksam som musikdirektör, lärare och 
organist i kolonin. När Gustaf K. avslutade sin utbildning (=uppfostran) och tio år 
senare, sept. 1805, återvände till Stockholm skedde detta i faderns sällskap. Fadern 
hade rest ner till Herrnhut där det enligt Brödrasocietetens konferensprotokoll finns 
antecknat att Gustaf K. utbildats till köpman i Dürningers handel. Dürningers 
affärsföretag hade grundats av den herrnhutiske brodern Abraham D. under 
Zinzendorfs (d.1760) tid. Enligt D:s testamente hade både företaget och annan 
egendom inte tillfallit brödraförsamling, utan Frälsaren. Brödrasocieteten bildade då 
en särskild stiftelse för att fortsatt driva affärsverksamheten och Düringers handel blev 
en utbildningsanstalt där många herrnhutiska bröder utbildades till köpmän.  
 När Gustaf K. efter tio års utbildning/skolgång i Christiansfeld och Herrnhut 
återkom till Stockholm upptogs han som medlem i Brödrasocieteten. Han finns då 
antecknad som ’ledig broder’, d.v.s. ogift. Flera vittnesmål talar om att Gustaf K:s 
medlemskap i första hand grundades på personlig kristen tro och önskan om livs-
gemenskap med Kristus. Från 1811 inträdde Gustaf K. som ledamot i brödra-
societetens styrelse – ’Conferensen’ – och från 1839 hade han ansvar för kassa och 
ekonomisk förvaltning.  
 För att vidga kunskapen om Gustaf K:s herrnhutiska engagemang har jag, vid 
besök i Evangeliska Brödraförsamlingens arkiv i Stockholm i deras nuvarande lokaler 
vid Sibyllegatan, förgäves sökt efter någon Gustaf K:s ’självbetraktelse’ eller hans 
’levnadslopp’. Olika omständigheter har framtvingat församlingens flyttning från 

Gustaf Keyser. 
Teckning av J Berger. Foto SPA 
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Sveavägen, där man under lång tid hade sin församlingslokal. Bristande resurser såväl 
ekonomiskt som personellt har inte medgett att arkivet ännu ordnats på ett tillfred-
ställande sätt. Dessa ’självbetraktelser’ och ’levnadslopp’ utgör ett ovärderligt 
historiskt källmaterial då de självbiografiska notiserna representerar individer med 
bakgrund i alla samhällsklasser men gemensamma trosupplevelser och fromhetsideal. 
Däremot finns i Jahresbericht för 1853 ett eftermäle ägnat Gustaf K. Det är 
föreståndaren vid Brödrasocieteten i Stockholm, Pastor Senft, som i korta drag tecknar 
den värderade medlemmens minne. Av detta framgår hur Gustaf K., som kom från de 
förnäma kretsarna i Stockholm, aldrig skämdes för att bekänna att han tillhörde den så 
ofta misskända och förkättrade brödraförsamlingen. Han såg det som en ära att dela 
den smälek som världen låter dem komma till del, som efterföljer Herren. Gustaf K. 
hade med särskild tacksamhet, kärlek och värme talat om de tio åren han levde i 
brödraförsamlingens hägn (Christiansfeld och Herrnhut). Senft lyfter även fram Gustaf 
K:s förtjänstfulla insats som församlingens skattmästare under en lång rad av år. 
Gustaf K:s natur var sådan att han aldrig ville höra talas om de tjänster han gjorde 
församlingen etc. Sådant tal avvisade han med orden: ”Tala ej därom … jag är en 
fattig syndare och Frälsarens nåd är mitt allt”. 
 Efter återkomsten till Stockholm överlät fadern Abraham K. en stor del av det 
framgångsrika familjeföretagets skötsel till sonen Gustaf K. Enligt tillgängliga 
biografiska lexika finns antecknat att Gustaf K. verkade som grosshandlare under åren 
1805-1830. Men efter det att fadern avled 1811 inskränktes Gustaf K:s verksamhet 
som grosshandlare och han ägnade sig främst åt att förvalta den ansenliga förmögenhet 
som skapats genom faderns framgångsrika verksamhet. Bl.a. blev Gustaf K. ägare av 
det s.k. Keyserska huset, en fastighet i fyra våningar, vid Röda bodarna. I fastighetens 
översta våning bodde Gustaf K. sedan han år 1810 ingått sitt första äktenskap. Efter 
första hustruns, Beata-Sofie L’Orange (1784-1838), frånfälle ingick Gustaf K. år 1850 
äktenskap med den 42 år yngre författarinnan Hilda Fredrika Almstedt (1827-1901). I 
det andra äktenskapet föddes två döttrar till vilket vi återkommer nedan.  
 I det första äktenskapet föddes 9 barn mellan åren 1811 och 1826. Av dessa levde 
fyra till vuxen ålder. Tre av dem var söner: Johan Fredrik Gustaf (1813-86), 
med.doktor; Abraham Anton Gustaf (1818-95) bankkassör; Klas Gustaf Teodor (1823-
1904) kommendörkapten. Det äldsta av barnen, dottern Johanna Sofia (1811-1875) var 
i sitt andra gifte (1841) förmäld med justitierådet Christian Nauman. Chr. Nauman, 
ledamot av Svenska Missionssällskapets direktion åren 1861-66, är en intressant 
personlighet och värd en mer omfattande behandling än vad som kan göras här. Låt 
oss bara antyda att Chr. Nauman, denne högt uppsatte ämbetsman, livligt intresserad 
av kyrkliga och kyrkorättsliga frågor, i mycket var sin svärfaders like med fromhetstyp 
i nära släktskap med svärfaderns varma religiositet och en förvaltare av arvet från 
denne bl.a. som motståndare till konfessionalismens påverkan av missionssällskapen 
vid 1800-talets mitt. 
 Då Gustaf K. ca 1830 lämnade handeln kom han att huvudsakligen ägna sig åt 
religiös och filantropisk verksamhet. Genom dessa uppdrag (varom mera nedan) blev 
det Keyserska huset där Gustaf K. hade sitt kontor, centrum för en omfattande 
förlagsverksamhet med tidnings- och traktatspridning. Där rymdes vårt lands första 
bibeldepå varifrån Gustaf K., tre månader före sin död, kunde meddela att efter 37 års 
verksamhet hade 1.281.026 ex. av biblar och testamenten distribuerats. Det Keyserska 
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huset blev genom Gustaf K:s engagemang också ett centrum för missions- och nykter-
hetssaken under en lång följd av år. Genom Gustaf K:s interkonfessionella grundsyn 
och visad tolerans för de flesta väckelserörelser välkomnade hemmet många besökare.  
 En tidsbild, som vittnar om det Keyserska hemmets öppenhet och välkomnande 
av väckelsens folk från skilda håll, lämnas i den dagbok som skrivits av den 
evangeliska finske prästen Victor Mauritz Roslin. Roslin var anhängare till den 
hedbergska väckelsen. Dagboken (publicerad i Kyrkohistorisk årsskrift 1929) skildrar 
Roslins besök i Stockholm, tillsammans med Fredrik Gabriel Hedberg, sommaren 
1846, och dessa mäns sammanträffande med väckelsegestalter i Stockholm, bl.a. Carl 
Olof Rosenius och Oscar Ahnfeldt. I vårt sammanhang lyftes enbart några små glimtar 
ur dagboken från besök i det Keyserska hemmet. Detta sker främst som en illustration 
av hemmet, ”gubben” och ”drifhjulet”. 
  

Efter … gjorde vi en kort visit hos den öfver hela norden ryktbare Keyser, 
ombudsman för flera religiösa sällskap (Missions- och Bibel-Sällskap, 
Nykterhetsföreningen m.m.). Gubben, en ganska fryntlig, okonstlad och 
anspråkslös borgesman, hade varit grosshandlare, men nedlaggt all handel 
och egnade nu sin tid och verksamhet till omnämnde sällskaps ändamål. 
Han egde ett stort och ståtligt palats med 4 våningar och bodde själv i 
öfversta våningen med ganska låga fenster i sitt rum. (1 augusti 1846) 
 
På middag hos Grosshandlar Keyser, der allt var så utmärkt propert, att vi 
knappt spisat någon middag med sådan pomp och ståt. (12 augusti 1846) 

 
George Scott ger ytterligare färg till bilden av Gustaf K. med några rader i ett brev.7 
juli 1852: ”Vi förställa oss hur lycklig du ser ut, med pipan i mun och den dyra späda 
flickan på knät, under det att den älskade makan tillreder kaffet”. Den späda flickan är 
kanske den yngre av Gustaf K:s två döttrar födda i det andra äktenskapet. Den äldre av 
döttrarna, Hilda Elisabeth, var född i januari 1851 och den yngre av dem, Annie 
Tomeni Gustafva, var född i maj 1852.  
 Det nu presenterade biografiska materialet får anses tillfyllest för detta samman-
hang. Men det vore på sin plats att i något sammanhang låta det biografiska materialet 
få en mer fullständig behandling. Detta skulle då rimligen omfatta vidden av Gustaf 
K:s alla kontakter och en fullständig kartläggning av de omfattande nätverk där Gustaf 
K. ingick. Ytterligare kännedom om Gustaf K:s herrnhutiska bakgrund finns också 
tillgänglig genom Stambok från Gustaf K:s vistelse vid Christiansfeld (Uppsala 
universitetsbibliotek) och Gustaf K:s äldste brors, Abraham (1781-1832), dagbok från 
Besök vid den herrnhutiska kolonin i Christansfeld Sönderjylland 1805, resan 
företagen tillsammans med bl.a. föräldrarna (Kassmans saml. Vol 18, Riksarkivet 
Stockholm). 
 Samtidigt är det möjligt att vi gör bäst rättvisa åt Gustaf K. om vi följer hans eget 
exempel i de självbiografiska anteckningarna (26/2 1841 i brev till Peter Wieselgren) 
som vi nämnt här ovan. Wieselgren hade bett om dessa uppgifter till Biographiskt 
Lexicon öfver namnkunnige svenska män (Sjundet bandet, Uppsala 1841). Till skillnad 
från de flesta övriga artiklar i det biografiska lexikonet är de ’personliga’ biografiska 
notiserna om Gustaf K. sparsamma. P. Wieselgren presenterar Gustaf K. som den som 
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”har blifvit allmänt känd och värderad såsom en af landets verksammaste mennisko-
vänner”. Gustaf K:s egen text, som saknar varje upplysning om familj, bakgrund, 
utbildning etc., ingår ordagrant men har på några punkter kompletterats (varom mer 
nedan), är huvudsakligen en resumé över några sällskaps (Svenska Bibelsällskapet, 
Svenska Missionssällskapet och Svenska Nykterhetssällskapet) bakgrund och 
etablering. Följande längre citat ur brevets inledning och avslutning illustrerar med 
tydlighet hur ”gubben” såg på sin egen gerning. För honom gällde – ”Tala ej därom … 
jag är en fattig syndare och Frälsarens nåd är mitt allt”. 
 

Min Kära Bror! 
 
Ehuru jag hälst önskade att min ringa person icke behöfde omnämnas i 
Biogr. Lexicon, emedan derom ingenting är att säga vidare, än att Gud 
låtit mig fått vara med i bestyret vid några stiftelser för Hans Ords 
utspridande, och denna heder ehuru stor den anses af mig af mången icke 
torde särdeles högt uppskattas således icke heller förtjenar att omnämnas i 
ett arbete såsom det ifrågavarande, så vill dock härmed eftersom mitt 
namn  redan står på Registret, och således ej kan utelemnas, anföra något 
i svar på K. Brors skrifvelse af den 12 den[nes]. 
- - - 
Detta är hvad jag i korrthet kan anföra om min befattning med flera 
inrättningar härstädes, till ledning ifall K.Bror vill skrifva något om mig. 
Hälst önskar att det må blifva så korrt som möjeligt. Att jag vid de många 
bestyren för alla dessa Sällskaper m.m. icke har någon tid öfver, men ofta 
är i saknad deraf för att rätt sköta det som bör, torde lätt inses af den som 
vet hvad som allt bör ihågkommas i detailjerna hos hvardera, samt den 
dryga Bokföringen och redovisningen som måste iakttagas jemte en 
vidsträkt Correspondens öfver hela riket. 
 
För all del tror jag att detta mitt egenhändiga icke lemnas i andra händer 
utan måtte förblifva oss emellan, derom jag är förvissad såsom 
 
   M. K. Brors tillgifnaste vän 
    K. 

 
Sällskapen  – ”stiftelser för Hans ords utspridande” 
Citatet ”stiftelser för Hans ords utspridande” är hämtat från Gustaf K:s ovan refererade 
brev till Wieselgren. När det gäller dessa stiftelser – sällskap/associationer – skall vi i 
en kortfattad presentation följa den kronologi som Gustaf K. själv använde. (Om inte 
annat anges är de längre citat som nedan anförs i den löpande texten hämtade från 
Gustaf K:s självbiografiska notiser 26/2 1841.) Utrymmet medger inte plats för någon 
utförlig analys eller ingående behandling av de olika sällskapen där Gustaf K. var ett 
”drifhjul”. Vi måste inskränka oss. Samtidigt vill jag påpeka att Torkel Janssons 
Adertonhundratalets associationer är ett utmärkt hjälpmedel till en djupare förståelse 
av sällskapens/associationernas natur och funktion.  
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 Gustaf K:s roll som ”drifhjul” i/för några sällskap är väl beskriven i det inskott, 
som P. Wieselgren gjorde i Gustaf K:s ovan relaterade text till biografiskt lexikon:  
 

Huru högt han [Gustaf K.] i dessa hänseende af allmänheten värderas, 
kan man sluta af 5§ i Protocollet vid årsmötet för N. Sveriges Nykterhets-
föreningar i Hudiksvall den 27 Aug. 1840: ”Herr Secreteraren (Contracts-
Prosten, Pastor i Söderala, Scherdin) erinrade ock om den betydliga möda 
och uppoffring, som Sv. N. S. Skattmästare, Hr Grosshandlaren och 
Riddaren af W.O. Gustaf Th. Keyser i Stockholm nedlaggt på nykterhets-
skrifters spridning till hela Sverige, och föreslog, att till honom frambära 
nykterhetsvännernas aktningsfulla tacksamhet derföre. Det anfördes att 
detta var så mycket billigare, som bemälte Grosshandlare skall hafva 
nedlaggt sin handelsrörelse, för att hafva desto mera lägenhet att verka för 
framgången af det goda fäderneslandet, att befordra Nykterhets-, Bibel- 
och Missionssaken m.m.    

 
Det finns ett vitalt inbördes förhållande mellan de sällskap som det här är fråga om. 
Biskop Carl Fredrik Wingård, som med stor energi uppmuntrade missions- och nykter-
hetsrörelserna, formulerade ett eftersträvansvärt mål. I brev till Wieselgren 24/4 1838 
är af Wingård närmast visionär när han skriver: ”att, bibel-, nykterhets- och 
missionssaken i Sverige skulle – såsom i England och Amerika – bli en Trias 
harmonica”. 
 1800-talet är i många avseenden ett omvälvningars och folkväckelsens 
århundrade. I vårt sammanhang – och i de sammanhang där Gustaf K. driftigt agerade 
– är det fråga om ett djupt engagemang för mission och nykterhet. Men förhållandet 
komplicerades genom att flera av de ivrigaste förkämparna för nykterhet var 
’främmande trosbekännare’ som t.ex. de två metodisterna pastor George Scott och 
industrimannen Samuel Owen. Detta blev ett argument för motståndarna till nykter-
hetsarbetet. Med god effekt beskyllde de nykterhetsivern för att vara metodism och 
läseri. Liknande kritik drabbade missionssaken och SMS:s interkonfessionella fram-
toning under sällskapets första årtionden. Ett exempel hur samtiden såg på förhållandet 
ges av komminister Anders Sefström i Bjuråker, den förste med biträdes-
missionsförening (1836) på landsbygden. För Sefström var det fråga om ”triumviratet 
(1) Methodism, (2) Missions- och Läserifeber och (3) nykterhetsväsende”. Han drog 
konsekvensen av sin syn på sambandet mellan missionsväckelse och nykterhetsrörelse 
och bildade en fristående nykterhetsförening (1838).  
 
Gustaf K. och Evangeliska Sällskapet. 
Det första sällskap där Gustaf K. engagerades och var en av stiftarna är det Evangeli-
ska Sällskapet (EvS). Bakgrunden kan ses i de besök Dr. Paterson, på vägnar av 
Brittiska och Utländska Bibelssällskapets och The Religious Tract Society i London, 
gjorde i Sverige fr.o.m. 1807. Patersons uppdrag var att undersöka behovet av biblar i 
landet. Detta gjordes delvis mot bakgrund av de sonderingar som Brittiska och 
utländska bibelsällskapet gjort 1804. Genom legationspastorn i London, doktor G. 
Brunnmark, hade kontakt tagits med sällskapet Pro Fide et Christianismo, bildat 1771 
för att främja kristen tro och sedlighet bl.a. genom skriftspridning. Pro Fide hade då 
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bedömt att tillgången till biblar var tillfredsställande. När Dr. Paterson anlände till 
Sverige var det förmodligen med avsikt att undersöka om det verkligen förhöll sig med 
bibel- och skriftspridning på ett så tillfredsställande sätt som Pro Fide några år tidigare 
låtit meddela. Dr. Paterson vände sig först till ”sådana Personer som han förmodade 
främst borde framstå dervid”. Här måste vi förstå ”Personer” med stort ’P’ som en 
signal att kyrkliga dignitärer och höga ämbetshavare förhöll sig avvaktande till 
nymodigheten att stifta sällskap för traktatspridning i Sverige. Dr. Paterson tvingades 
därför vända ”sig åt ett annat håll samt försöka medverkan af ett litet antal ibland de 
mindre ansedda i Staden, till större delen Lekmän”. Bland dessa var presidenten i 
Bergskollegium Gustaf Adolph Leyonmarck (1734-1815) som sedan 1788 var 
upptagen i den herrnhutiska brödraförsamlingen. Under Leyonmarcks ordförandeskap 
stiftades det Evangeliska Sällskapet ”som år 1808 sökte och den 31 januar 1809 erhöll 
Kongl Stadfästelse”. Den 7/2 1809 höll sällskapet sitt första sammanträde. I skaran av 
”de mindre ansedda i staden” fanns Gustaf K. och flera av hans herrnhutiska vänner 
och medbröder: församlingsföreståndaren Stählin, grosshandlare Hambræus, fabrikör 
Richter, ålderman Lindgren, kassör Wik och boktryckare Rumstedt. Till dessa kom 
också två prästmän, med herrnhutiska sympatier, kyrkoherde Häggman och bataljons-
predikant Wætterdahl. Gustaf K., som vid sällskapets stiftande endast var 24 år 
gammal, hade till en början ingen särskild funktion inom styrelsen men hade förklarat 
sig villig att hjälpa till med expeditionsgöromål. Detta innebar att han fick axla 
uppgiften att packa och avsända paket och överta ”en del af det Ekonomiska bestyret 
derwid samt dermed fortfor till dess år 1814 Svenska Bibel-Sällskapet stiftades”. Från 
1810 var Gustaf K. Evangeliska Sällskapets arkivarie fram till 1813 då han begärde att 
befrias från uppdraget. Flera orsaker fanns till denna begäran: Gustaf K. hade övertagit 
ansvaret för familjens affärsverksamhet efter att fadern hade avlidit 1811; Gustaf K. 
var oenig i en ekonomisk fråga som rörde sällskapets utgivning; Gustaf K. gillade inte 
EvS:s beslut att även trycka och utge bibelns apokryfiska böcker. Sällskapets 
ordförande Leyonmarck lämnade också sitt uppdrag p.g.a. sin avvikande uppfattning 
beträffande apokryferna.  
 
Gustaf K. och Bibelsällskapen. 
Svenska Bibelsällskapet (SBS) bildades 1815 och vid dess första styrelsesammanträde 
31/3 1815 utsågs excellensen greve Mathias Rosenblad till sällskapets ordförande. I 
huvudsak var Bibelsällskapets uppgift att verka för ett allmännare utspridande av 
bibeln. Bibelsällskapets karaktär skilde sig från det Evangeliska sällskapet så till vida 
att det redan från starten fick en tydlig officiell karaktär och en klar förankring i rikets 
högsta skikt. Konungen var dess beskyddare och kronprinsen dess första heders-
ledamot och frikostiga gynnare. Inslaget från den herrnhutiska gruppen var mindre, 
men där fanns tre av dem som var med vid Evangeliska sällskapets stiftande. Förutom 
Gustaf K. (arkivarie fr.o.m. 23/5 1815) fanns grosshandlare Hambræus (utrikes skatt-
mästare) och pastor Wætterdahl (vice sekreterare). Uppgiften som arkivarie var 
omfattande och innebar också att fortlöpande stå i kontakt med de många stifts- och 
lokalavdelningarna. Gustaf K. hade också ett ekonomiskt ansvar och förde sällskapets 
huvudbok alltifrån 1815. Emellertid kom fråga om apokryferna att påverka sällskapets 
verksamhet.  
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 Det Brittiska bibelsällskapet – The British and Foreign Bible Society (BFBS) – 
hade allt sedan starten frikostigt stött bibelspridningen i Sverige. BFBS beslutade år 
1826 att endast understödja de utländska bibelsällskap som förband sig att endast 
trycka och sprida de kanoniska böckerna. Detta beslut påverkade inte tryckning och 
spridning av nya testamenten. Genom beslutets natur rörde det enbart tryckning och 
spridning av helbiblar. SBS ville inte följa BFBS:s beslut varför de engelska anslagen 
för tryckning och spridning av gamla testamentet upphörde. Förlusten av det ekonom-
iska stödet från England innebar att den svenska bibelspridningen avtog. Det visade 
sig att det svenska bibelsällskapet saknade möjligheter att skaffa de medel som 
behövdes för att hålla bibelspridningen på den tidigare nivån. BFBS sökte efter 
möjliga vägar att stödja den svenska bibelspridningen. I detta ärende kom Dr. Paterson 
återigen till Stockholm år 1832. Gustaf K. hade goda förbindelser med Dr. Paterson 
vilket han själv också framhåller: ”med Dr Paterson förblef han alltid i vänskapsfull 
förbindelse”. Dr Paterson uppgift var att skapa en agentur för BFBS i Sverige. 
  

för att härstädes bilda ett Agentskap som för nämnde Sällskaps räkning 
öfvertog utgifvandet af Biblen med uteslutande af de Apocryphiska 
Böckerna, särdeles för att dermed bistå de fattigare i landet som saknade 
den H. Skrift. I denna angelägenhet vände han sig till K. [Keyser] såsom 
en af de få ännu lefvande eller i Stockholm ännu vistande, ibland dess 
äldre vänner. Nödiga förberedande öfverenskommelser träffades, ett 
agentskap bildades och K. [Keyser] öfvertog äfven härvid hufvudbestyret 
i detailjerna. (Dermed har alltsedan fortgått och resultatet är att öfver 
144,000 Biblar och Nya Test. kommit mäst i de fattigares händer, genom 
en uppoffring af nära 70,000 RD för Sällskapet.) 
 

 Härmed kom två bibelsällskap att arbeta i Sverige vilket skulle ha kunnat inne-
bära ett slags konkurrensförhållande mellan BFBS agentur och SBS. Detta blev inte 
fallet då de ledande männen inom SBS i stället med tillfredsställelse såg denna 
möjlighet till fortsatt stöd från det engelska sällskapet. Gustaf K. hade uppgiften som 
SBS:s arkivarie jämsides med agenturen BFBS och förenade i sin person – en 
grosshandlare i biblar – de två sällskapens verksamhet. Ovan i de biografiska notiserna 
om Gustaf K. har vi noterat att han tre månader före sin död, kunde meddela att efter 
37 års verksamhet hade 1.281.026 ex. av biblar och testamenten distribuerats. 
 
Gustaf K. och Svenska Missionssällskapet. 
Därmed har vi nått fram till det tredje sällskapet – Svenska Missionssällskapet – där 
Gustaf K. var med vid bildandet och under en lång rad av år helhjärtat verkade inom. 
När Gustaf K. beskriver bakgrunden till bildandet av SMS lyfter han fram Peter 
Fjellstedts besök i Sverige år 1829 och de influenser som följde av detta. Fjellstedt 
hade kommit till Sverige på besök från Basel ”där han varit i dervarande Missions 
Sällskaps Institut för Missionärers bildande”. Vid besöket medförde Fjellstedt 
inspektor Blumhardts i Basel uppmaning till svenska missionsvänner att bilda 
missionsföreningar, med resultat att det vid en sammankomst i brödrasocietetens sal i 
Göteborg bildades ett lokalt missionssällskap den 15/2 1829. Detta sällskap fick endast 
en kortvarig och marginell betydelse. Av större betydelse var att många enskilda 
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berördes av Fjellstedts ”uppmuntrande underrättelser om Missionsverket därstädes 
[Basel] och i andra Protestantiska länder, hvilket gaf anledning att äfvenledes försöka 
om en dylik Stiftelse härstädes till understöd för detta verk kunde åvägabringas”. Vi 
kan tillåta oss att säga att missionsintresse var ett naturligt inslag i herrnhutisk miljö. 
Här är inte platsen att utreda vem som skall tillmätas initiativet till bildandet av SMS 
eller beskriva dess tillkomsthistoria, det har gjorts av bl.a. Bengt Sundkler, Gunnar 
Westin, Carl Anshelm och Olaus Brännström.  
 När SMS bildades i Stockholm 1835 hade detta föregåtts av många initiativ där 
också Gustaf K. aktivt deltagit. Ett sådant initiativ är utgivningen av Missions-tidning 
1834: 
 

för hvilkens bestånd några vänner hade förbundit sig och deribland äfven 
K. [Keyser], som öfvertog det materiela bestyret dermed jemte försänd-
ningen deraf, till undvikande af det, för en Tidning af en så låg 
Prenumerations afgift, nog högt fastställda Postförvaltar arfvodet, som 
skulle hafva gjordt dess utspridning ibland mindre bemedlade personer, 
nästan omöjelig. Huru denna Tidning alltsedan kunnat lemna ett 
betydande öfverskott såsom bidrag till det, året derpå under H. Ex. Gr. 
Rosenblads ordförande stiftade Missions Sällskap, derom vittna detta 
Sällskaps räkenskaper, hvilka af K. [Keyser] blifvit förde, såsom en af 
Sällsk. Stiftare och dess Skattmästare. 

 
Vi vet också att missionsintresset i huvudstaden aktivt befrämjades genom de 
missionsböner som Georg Scott, verksam i Stockholm sedan 1830, höll i engelska 
kapellet. Vi vet också att missionsintresset påverkades av att Petrus Laestadius’ 
Journal för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken utkom 
1831 och diskuterades allmänt i alla samhällslager. Vi vet också att missionsintresset, 
under våren 1834, ingående dryftades i det Keyserska hemmet där Scott också deltog. 
Samtidigt kan vi inte komma förbi Gustaf K:s egenhändiga anteckning i marginal i 
brevet till Wieselgren 26/2 1841. Anteckningen är ett klarläggande: ”häraf synes att 
Scott egentligen icke gifvit första idéen till ett Missions Sällsk. Stiftelse, ehuru han 
sedan varit verksam befordrare deraf”. Gustaf K. kan ha haft flera skäl att göra 
anteckningen. Ett skäl kan vara att markera distans till metodismen så att SMS inte 
skulle lida skada och så att säga dömas med Scott i den religionsstrid som föregick att 
Scott tvingades lämna Sverige 1842, samtidigt vet vi att Gustaf K. förblev lojal med 
vännen Scott och bl.a. i brev (22/1 1841) till Wieselgren frågade sig varför ingen 
uppträder till försvar och ser orsaken därtill ”vara att man ängslas för att bli ansedd 
såsom sekterisk och derför heldre tiger still samt låter utlänning tala”. Ett annat skäl 
kan vara att helt enkelt framhålla att de missionsintresserade hade influerats från flera 
håll. Det slutliga steget till bildandet av SMS togs vid en sammankomst i justitie-
statsministerns greve Mathias Rosenblads hem trettondagen 1835 där förutom 
Rosenblad generallöjtnant greve Franc Sparre, biskop Carl Fredrik af Wingård, 
kyrkoherde A. Z. Pettersson och Gustaf K. deltog. Vid sammankomsten framhöll 
Gustaf K. Scotts synpunkt att eftersom trettondagen var firandet av Kristi uppenbarelse 
för hedningarna så fanns ingen lämpligare dag för bildandet av ett missionssällskap. 
Detta fick till resultat att excellensen greve Rosenblad förklarade SMS instiftat. Vid 
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tillfället fanns inga klart utarbetade stadgar, men när dessa efterhand förelåg, framstår 
SMS:s uppgift såsom fyrfaldig: 1) utgivande av skrifter för att främja missionssaken, 
2) stöd till missionsstiftelser i andra länder, 3) understöd för utbildning till missionär, 
4) stöd till missionärer och kateketer i Lappmarken.  
 Gustaf K. valdes till skattmästare i SMS och fungerade i denna roll fram till sin 
död 1853. För var och en som till någon del studerat SMS:s tidiga historia och tagit del 
av det rikhaltiga källmaterialet framstår Gustaf K. som särskilt betydelsefull. 
Kyrkoherde Lars Paul Esbjörn, en tid med SMS:s uppdrag predikant för svenska och 
norska emigranter i USA (åren 1849-64), sammanfattar Gustaf K:s betydelse för SMS 
i brev till George Scott (13/6 1842): ”Om Rosenblad och Keyser dö, hvart gå då Sv. 
missionssaken? Hvad blir af dess ’direction’? Den lärer ’dirigera’ hela verket till 
sömns. F.R.S. och Filialföreningarne I Stockholm, bibelspridningen etc. – allt mattas 
och aftynar”. Ett annat vittnesbörd om Gustaf K:s centrala roll blir uppenbart vid en 
genomgång av Sundklers 614 sidor digra avhandling om SMS åren 1835-1876. Trots 
att Gustaf K. var i livet endast halva denna tid, så förekommer han som den referent 
som Sundkler oftast återkommer till. Gustaf K. är omnämnd på 139 sidor i avhand-
lingen, närmast följd av Peter Fjellstedt som är omnämnd på 131 sidor och Peter 
Wieselgren på 113 sidor.  
 
Gustaf K. och Svenska Nykterhetssällskapet. 
Det fjärde större och rikstäckande sällskapet där Gustaf K. hade en central roll vid 
bildandet och för dess dagliga verksamhet är det år 1837 bildade Svenska Nykter-
hetssällskapet (SNS). Vid direktionens första konstituerande sammanträde (17/5 1837) 
deltog greve Franc Sparre (v.ordf. i SMS, se ovan), justitierådet Backman, stats-
sekreteraren von Hartmansdorff, professorerna Berzelius och Retzius, grosshandlare 
Keyser och kanslisten Carlheim-Gyllensköld. Samuel Owen och komminister P.A. 
Sondén var förhindrade p.g.a. sjukdom och pastor Scott förhindrad p.g.a. utländsk 
resa. Till ordförande utsågs greve Franc Sparre, till sekreterare komminister Sondén 
och hr. O. Carlheim-Gyllensköld. Sparres ordförandeskap blev inte långvarigt efter-
som han avled den 20/8 1837. von Hartmansdorff (1792-1856) axlade då ordförande-
skapet vilket han därefter innehade i flera årtionden. Gustaf K. blev sällskapets skatt-
mästare ”sedan han flera år förut varit ledamot och Skattmästare uti den förra s.k. 
Stockholms Nykterhets förening”, bildad år 1831 under namnet Kungsholms Nykter-
hetsförening på initiativ av industrimannen Samuel Owen. Gustaf K. var övertygad 
nykterhetsvän och förenade i sin person allvarligt nit för kristendom och nykterhet. 
Förbindelsen mellan kristendom och nykterhet samt nykterhet och folkbildnings-
principer var ett kännemärke för den svenska nykterhetsrörelsen under dess första 
skede.  
 I det Keyserska huset löpte många trådar samman – mission, nykterhet, traktat- 
och bibelspridning. Gustaf K. hade i sin egenskap som daglig ledare av de många 
sällskapen en omfattande korrespondens med nykterhets- och missionsvänner i 
landsorten. De nykterhetsföreningar som bildades i landsorten hade ofta sitt ursprung i 
de grupper som förenats genom sitt missionsintresse. Särskilt intressant ur ett 
norrlandsperspektiv är den långa berättelse om ”nykterheten i Vester- och Norrbotten” 
som sändes till Gustaf K. från brukspredikanten i Robertsfors Erik Andreas (Anton) 
Rosenius efter dennes långa ’undersökande’ resa, med uppdrag från SNS, under 
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sommaren 1852. Denne Rosenius (äldre bror till C.O. Rosenius) sammanträffade 
under den månadslånga resan med de norrbottniska nykterhetsvännerna, bl.a. Kyrko-
herde Dahlberg i Råneå, handlanden Jonas Bodell i Luleå och Geschwornern Busch i 
Luleå. I berättelsen ingår även ett längre avsnitt med kommentarer till det av Lars Levi 
Laestadius med så stor framgång bedrivna nykterhetsarbetet i Lappmarken och dennes 
verksamhetsmetod, till vilken Rosenius förhöll sig kritisk. I SNS:s arkiv, inkommande 
skrivelser, finns ett stort antal årliga berättelser från L.L. Laestadius lämnade i brev till 
Gustaf K.  
 I november 1836 grundades av nykterhetsvännerna i Stockholm tidningen 
Fosterlandsvännen vars distribution sköttes av Gustaf K. ”på enahanda grunder som 
angående Missions Tidningen här ofvan äro nämnde, och att denna Tidning utgafs till 
förmån för Nykterhetssakens befordrande, hvartill den i dubbelt afseende ock 
bidragit”. 
 
Gustaf K. och  ytterligare uppdrag och sällskap. 
Ytterligare ett uppdrag åvilade Gustaf K. – traktatspridning. Genom sitt tidigare 
engagemang inom EvS var Gustaf K. väl införstådd med den uppgiften. På 1830-talet 
hade traktatspridningen genom EvS minskat i omfattning. Detta blev en orsak för 
George Scott att begära hjälp av The Religious Tract Society i London. Hjälp bevilja-
des och medel ställdes till förfogande för tryckning och spridning av traktater. I 
augusti 1834 föreslog Scott att Gustaf K. var lämplig person att handha denna uppgift 
och förmedling. Från 1835 blev det Keyserska huset centrum för traktatspridningen. 
Gustaf K. var en flitig distributör av traktaterna, vilka han gratis lät medfölja bl.a. alla 
de bibelpaket som sändes till skilda orter i Sverige och Finland. Verksamheten fick sin 
formella struktur först efter Gustaf K:s död då Evangeliska Traktatsällskapet i Stock-
holm bildades i slutet av 1853. 
 Ytterligare uppdrag hade Gustaf K. som: ordf. i Biträdesföreningen i Stockholm 
till missionsverkets befrämjande (sällskapet bildades 1840, i styrelsen ingick bl.a. 
George Scott, ombudsman och C.O. Rosenius, sekreterare), v ordf. och skattmästare 
(1850-51) i Svenska diakonisssällskapets styrelse, ledamot av styrelsen för Föreningen 
för Evangelii utbredande i Kina (bildat 1850)  
 Ytterligare ett sällskap där Gustaf K. deltagit är det under 1851 i Stockholm 
bildade religionsfrihetssällskapet. Under 1852 skulle en ny petition i religions-
frihetssaken, skriven av Aftonbladets utgivare Bergstedt, sändas till Kongl. Majt. Den 
tryckta petitionen skulle spridas i landsorten för underskrivande. Petitionen åtföljdes 
av en inbjudan till deltagande. Inbjudan var undertecknad av ’bestyrelsen för säll-
skapet för Religionsfrihetens befrämjande’, där Keysers namn ingick.  
  Ytterligare ett sällskap där Gustaf K., om också mer kortvarigt, engagerade sig 
var ”inrättandet af Småbarn skolor då år 1836 denna stiftelse började, hvarvid han 
öfvertog till en början befattningen såsom Skattmästare, den han dock, i anseende till 
så många redan hopade göromål, snart måste frånträda”. 
 
”gubben gjorde sjelf allting” – några slutord 
Uppdraget att närmare presentera grosshandlaren ”gubben” som ”gjorde sjelf allting” 
har genomförts. Presentation har gjorts i två led. I det första ledet har jag redovisat ett 
urval av det biografiska materialet för grosshandlaren och riddaren Gustaf Theodor 
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Keyser. I det andra steget har jag kortfattat presenterat hans engagemang i de 
”sällskap” där han var ”drifhjulet”. 
Gubben, med den herrnhutiska bakgrunden, har varit en verksam centralgestalt i mångt 
och mycket och verksam på skilda nivåer – i det mer privata umgänget och som aktiv 
part i sällskapen – en genuin sällskapsmänniska (i flera ordets tänkbara betydelser).  
Hans engagemang tycks ha varit en följd av ett personligt nit för evangelisation, 
väckelse, mission, nykterhet och folkundervisning. De yttre förutsättningarna som 
presenterats öppnade möjlighet för gubben i det Keyserska huset att verka som 
”gubben som gjorde sjelf allting” och var ”det stora drifhjulet i våra religiösa 
sällskap”. Om tid och utrymme medgett hade jag gärna önskat att skildra Gustaf K:s 
och sällskapens insatser i norra Sverige vid 1800-talets mitt. Den uppgiften måste 
anstå till ett annat och senare tillfälle. 
 Till slut vill jag anföra ännu ett citat. Citatet får tjäna som artikelns samman-
fattande slutord av det Keyserska huset. Följande rapporterades efter Gustaf K:s död 
genom BFBS representant H. Knolleke, som på sällskapets vägnar rest till Stockholm 
för att ordna med BFBS:s agentur (enligt Newman 1939, s. 510):  
 

And first as to the Depot. This necessary appendage to the Agency has 
hitherto been kept in an apartment in the lower part of Mr. Keyser’s 
house, in which at the same time, tho’ in other apartments, are the Depots 
of the Swedish Bible Society, of the Tract Society etc. – and upstairs in 
Mr. Keyser’s Office were transacted the affairs not only of our society 
but of the two societies already mentioned, and in fact of nearly all, if not 
all, of Religious Societies of Stockholm, for Mr. Keyser had the acting 
management of all … 
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Margareta Attius Sohlman 
 
 
 
 

Hos gossen Onfim i Novgorod 
 
 
En alltmer väsentlig del av den kulturella helhetsbild, som växer fram i projekten vid 
Forskningsarkivet, gäller influenserna från öst. I egna monografier liksom i skrift-
serierna SCRIPTUM och Alphabeta varia har Margareta Attius Sohlman publicerat 
sina rön inom den kyrkslaviska traditionen med Fader vår och ABC-böcker. Även 
nedslag i skrivkonsten ger förbindelser med runorna i Norden och kan här illustreras 
med gossen Onfim på 1200-talet.1 
 

I strid han föll 
österut i Gårdarike, 
ledungens hövding, 
av landsmän den bäste. 

 
Så lyder en runinskrift från 1000-talets Södermanland, och den berättar om svenskars 
resor i österled. Den ryska Nestorskrönikan från tidigt 1100-tal beskriver hur 
människorna öster om Östersjön på 800-talet sökte sig en hövding, som skulle härska 
över dem. Man vände sig till varjagernas (vikingarnas) rike. Detta är bakgrunden till 
att vikingen Rurik blev härskare över Novgorod på 800-talet. På 1100-talet blev 
Novgorod en självständig stadsstat med egen ärkebiskop. Kulturen blomstrade och 
främst ikonmåleriet var framstående med mästare som Theofanos Greken och dennes 
ryske lärjunge Andrej Rubljov.  
 På flera sätt var Novgorod under en lång period en mer eller mindre västerländsk 
stad, mycket olik andra ryska orter. Handelskontakterna västerut var livliga, bl.a. 
beroende på Hansan. Staden sjöd av liv och ett otal språk hördes på gatorna. Idéer och 
influenser från väster spred sig och blev en naturlig del i Novgorodkulturen. Här bodde 
förmögna bojarer samt köpmän av olika slag, bl.a. utländska handelsmän. Dessa fick 
dock bara uppehålla sig i staden ett halvår i sträck. De bodde i speciella kvarter, och 
bl.a. gotländska och tyska köpmän uppförde egna kyrkor. 
 
Onfims ABC-klotter från 1200-talet 
Låt mig få presentera pojken Onfim från Novgorod. Han är ett levande bevis på den 
bildningsnivå som faktiskt existerade redan på 1200-talet i Novgorod. 
 På 1950-talet påbörjades arkeologiska utgrävningar i sydvästra delen av gamla 
Novgorod. Dessa utgrävningar fortgår alltjämt, och så sent som sommaren 2002 
hittades nya fynd. Novgorodtraktens fördelaktiga markförhållanden skapade ett nio 
meter djupt kulturlager, där föremål ända från 900-talet kunnat bevaras. Förutom 
                                                           
1  Inledningen författad av Egil Johansson. 
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kammar, skor, stövlar och smycken har man funnit en mängd björknäverrullar. 
Förvåningen var mycket stor, när arkeologerna rullade ut näverstyckena och fick se att 
de var fyllda av kyrilliska bokstäver. Språkforskarna hade relativt lätt att dechiffrera 
textinnehållet. Det kunde handla om handelsuppgörelser beträffande mark eller hästar, 
där fanns också tiggarbrev och kärleksbrev. Forskarna fann även s.k. kom-ihåg-lappar 
om att inhandla smör i Novgorod eller att en nunna inte skulle glömma att köpa kläde 
till nya nunnedräkter åt sitt kloster. 
 Och så finns där den lille pojken Onfims skrivarmödor på 1200-talet slut. 17 
näverinskriptioner har hittats med skrivövningar och teckningar. Flera har förfärdigats 
av den ca sju år gamle pojken Onfim. På en näverremsa ser vi uppe i högra hörnet hans 
ansträngningar med att skriva alfabetet. Därunder har han ritat själv, vilket barn gör än 
idag och också skrivit sitt eget namn till höger. Bilden visar hur han stående på 
hästryggen har lyckats besegra sin kompis, som ligger platt på marken – inte heller det 
ett ovanligt motiv för barn som fått ”papper och penna” i sin hand. 
 

 
 
Av detta förstår vi att läs- och skrivundervisning förekom vid denna tid. I ett annat 
näverbrev uppmanas en fader att köpa nytt tyg, eftersom barnen skall börja sin under-
visning. Alltså var undervisning något normalt i Novgorod på den tiden. Denna familj 
representerade varken bojarsläktet eller någon högre klass. Alla näverbreven andas ett 
alldeles vanligt stads- och byliv. Breven är skrivna på talad ryska och utgör de allra 
äldsta ryska skriftliga minnesmärkena. Det äldsta skriftliga minnet på rysk botten är 
Ostromirevangeliet från 1056-57. Det är dock skrivet på fornkyrkslaviska. När 
näverbreven upptäcktes utgjorde de en världssensation. Forskningen hade inte känt till 
denna tidiga läs- och skrivkunnighet på rysk mark. Att denna mark låg i Novgorod var 
naturligtvis ingen slump. Det var där idéer och influenser västerifrån blandades med 
rysk kultur. 
 
 
Referens: 
Attius Sohlman, Margareta, Den första ABC-boken på kyrkslaviska, i Attius Sohlman, M., 
Lindmark, D., Snellman, K., (red)  Alphabeta Varia. Läsebok för Egil. Forskningsarkivet,  
Umeå universitet. 1993. 

Pojken Onfims skrivövningar. 
Björknäverinskription, Novgorod, 1200-talets slut. 
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Birgitta Holm 
 
 
 
 

Saras liv och text - från Skrubben till Arkivet 
 
 
”SARA 1” står det utanpå en grön anteckningsbok med hårda pärmar som finns i min 
bokhylla. Den är daterad ”Maj 1994–”. Det var den våren då det hade stått i 
tidningarna uppe i Västerbotten att gården i Missenträsk skulle säljas. Missenträsk 
hade jag besökt ett par gånger under min tid vid Umeå universitet på sjuttiotalet. Vad 
skulle hända med alla ting, papper, böcker, redskap där uppe? frågade jag mig. Ett 
sammanhang var på väg att förloras. Och var det ändå inte på tiden att någon skrev om 
Sara Lidmans samlade författarskap och verksamhet?  
 Den 17 maj 1994 står det i Sara Lidmans fickalmanacka: ”8.47 i Jörn kommer 
Birgitta Holm. Hon ska forska om mej”. Almanackan läste jag i först mot slutet av min 
forskning, och det var som en cirkel som slöts. Anteckningen rymmer i sin 
komprimerade form hela upptakten. Jag hade till att börja med sökt stöd hos två 
personer, min barndomskamrat Elisabeth Crawford i Schweiz och Hanna Olsson i 
Stockholm. Sedan lyfte jag på luren och sa: – Nu kommer jag.  
 Klockan 8.47 anlände jag med tåget till Jörn, för vidare befordran till 
Missenträsk. Fullt så cool som jag lät i telefon till Sara var jag inte. Inte sedan 
sextiotalet och min avhandling om Gösta Oswald hade jag dykt ner i ett relativt oplöjt 
material. Och då rörde det sig ändå om en författare som inte hann bli mer än tjugofyra 
år. I Missenträsk visste jag inte vad som väntade. När jag tittar i min gröna 
anteckningsbok påminns jag om hur trevande och amatörmässigt jag förberedde mig. 
På första sidan hittar jag en lista över materialgrupper som jag med en viss möda 
räknat ut att jag borde fråga efter. "Brev, Böcker, Manus, Kassetter, Foton, 
Dagböcker/almanackor, Arbetsanteckningar, Informanter", står det.  
 Den första kvällen började jag enligt det uppställda programmet: – Hur är det, har 
du några brevväxlingar från olika tider? Vi satt i kammaren på nedre botten och Sara 
svarade som en snäll skolflicka. Jodå, det fanns nog kvar en kartong med brev till 
Martina, en flicka som hon hade lärt känna på sanatoriet i Hällnäs på fyrtiotalet. 
Martina var från Tegsnäset vid Vindeln och hade redan varit ett halvår i Hällnäs när 
Sara kom dit. Den första anekdoten i en lång rad som skulle komma handlade 
följaktligen om ankomsten till Hällnäs och Saras häpnad när en av flickorna på salen 
sträckte fram handen och sa: – Jag heter Martina Nord och ska bli författare. – Det kan 
inte vara möjligt, rent statistiskt, tänkte den nyanlända. – Två författare i en sal på sju 
personer.  
 Från sitt håll berättar Martina om mötet i ett självbiografiskt utkast som beskriver 
den fjortonåriga Sara (eller Adela som hon då hette) med råttfärgade flätor. Vid det 
enda samtal jag själv hade med Martina berättade hon att hon först hade tyckt att Sara 
var en fjompa. 
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 Men nu gällde det breven. Kanske skulle vi gå upp på övervåningen och titta 
efter i skrubben? sa Sara. Dittills hade jag trott att materialet kring henne skulle vara 
ganska sparsamt, kanske beroende på ett visst allmänt intryck av askes hos henne. Men 
nu slogs dörren till Skrubben upp. Och jag började ana vad som förestod. Skrubben är 
den gamla långgarderoben på norra sidan av västerkammaren. Rader av hyllor längs 
med de ca fem meter långa väggarna, dignande av kartonger och mappar. På golvet 
papper, böcker, bråte. Längst in en gammal svart koffert och bakom den en stor bild 
uppspänd på kartong av Nadine Gordimer.  
 Min känsla påminde om den jag hade när jag första gången kom in på Stads-
biblioteket i Stockholm och lät mig omslutas av de bokklädda väggarna. En 
kunskapsvärld tornade upp sig, lockande och överväldigande. Vid närmare påseende 
såg man i Skrubben spår av sorteringsarbeten, lådor och mappar med påskrifter som 
”Brev från läsare”, ”Broschyrer om Vietnam”, ”Aktualiteter” eller ”Låda som skall 
genomgås”.  
 Men det mesta befann sig i ett mer organiskt tillstånd. Ordet kökkenmödding 
kom för mig, och när jag slog upp det såg jag att det betyder 'kökssophög', dvs. en 
arkeologisk fyndplats bestående av avlagringar av boplatslämningar. I Skrubben rörde 
det sig om lager efter lager avspeglande de olika etapperna och adresserna i Sara 
Lidmans liv. Barndomsåren i Missenträsk med skolbetyg, Hermodsuppsatser, manus-
blad, förälskelser. Gymnasietiden i Mariannelund i Småland med brevlappar, dagboks-
blad, sidenband, förälskelser. Studieåren och äktenskapet i Uppsala med manus till 
noveller och Tjärdalen, med tidningsklipp, brev, dagböcker, förälskelser. Och så 
vidare via Gröndal i Stockholm, Sydafrika och Kenya, Vietnam och Malmfälten, 
tillbaka till Missenträsk igen. 
 I min dator hittar jag under ”Arkivet” ett dokument som kallas ”Före 
sorterandet”. Det väckte min nyfikenhet, men när jag gick in i det såg jag att det bara 
bestod av några trevande ämnesrubriker: "Trädet, Skogen, Järnvägspolitik 1970-tal, 
Refuser, Vietnam, Pornografi, Video, Manus". Rubrikerna speglar troligen några av de 
första avläsningarna av innehåll och etiketter. Att komma in med en kamera i 
Skrubben de här dagarna tycks inte ha varit möjligt, min lilla svit av foton över 
Arkivet saknar bilder från detta första tillstånd. 
 Sorterandet började med att materialet vartefter flyttades ut på golvet i 
kammaren, även kallad Arbetsrummet, utanför Skrubben. Nästa etapp var att 
identifiera innehållet och börja placera materialet på hyllor. Dokumentet ”Finsorter-
ing” i min dator rymmer den etappen och påbörjades den 19 juni 1994. Där framgår 
var jag placerade de olika kartongerna, t. ex. ”Arbetsrummet, Vit hylla, Underskåp"; 
hur emballagen såg ut, t. ex. "Vit kartong, kubform"; samt i stora drag vilket innehållet 
var, t. ex. "brev till Martina”, följt av en uppräkning av årtal och antalet brev per år.  
 En särskild magi hade vissa emballage. Dit hörde en cirka trettio cm hög 
mahognykista med papper från främst åren 1940–1943. Med hjälp av stickord och 
korta referat försökte jag fånga innehållet. Där fanns den ungdomliga brevväxlingen 
med radions Farbror Sven och hans faderliga råd. "Ni måtte varit mycket ensam. 
Berätta mer om er själv!" står det i min förteckning. Eller kärleksförvecklingarna på 
Mariannelund, där den blivande läkaren Nils Bejerot efterträddes av en kortvarig 
passion för en G.Y. "Den halva påsklöparen med G:s dikt - oron - och de pressade 
kycklingarna – se brev Martina", skriver jag. Dokumentet "Finsortering" sållades sen 
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fram till ett nytt dokument, "Officiellt arkiv", som medföljde materialet när det gick till 
Forskningsarkivet i Umeå. 

 
 
 Om det uppstod problem med att identifiera något papper kunde jag alltid vända 
mig till Sara Lidman. Men det var en metod på gott och ont. Hennes minne är osvikligt 
och så till vida är resultatet garanterat. Men vår gemensamma tidsspillan blev enorm. 
Varje liten papperslapp, innehåller den så bara två ord, väcker en svärm av associa-
tioner; högläsning, imitationer, gester, berättelser väller fram; dagen går. Själv 
arbetade hon under den här tiden med Lifsens rot, och jag ser i min anteckningsbok att 
en ”liten hög till Sara om Jenny” (dvs. modern) ingick i sorteringsarbetet.  
 Det framgår också att Sara den första sommaren lämnade mig dagen före 
midsommarafton och att jag de följande dagarna kröp omkring ensam på golvet i 
kammaren med arkivet. Av allt att döma utvidgade jag mina sökningar från Skrubben 
till kassaskåpet i kammaren på nedre botten. Framemot sensommaren förefaller det 
mesta ha varit på plats. På några foton ser jag hur de kartonger som beskrivs i min 
förteckning, ”Strålfors” och ”Röd ringpärm” och allt vad de heter, står på sina hyllor, 
medan golvet och arbetsbordet framför är skinande tomt.  
 Men Arbetsrummet var ju ett arbetsrum inte bara för mig. Varje gång jag 
lämnade Missenträsk var fältet fritt för omdisponeringar. Varje gång jag kom tillbaka 
hade Arkivet fått ge rum för någon ny idé om den fulländade skrivplatsen. Kartonger 
var flyttade, papper utströdda. Endast listan i min dator bestod, alltmer missvisande. 
 Boningshusen i Missenträskgården såldes aldrig, de är numera en stipendiegård 
som förvaltas av Umeå universitet. Arkivet blev kvar i Missenträsk så länge som jag 
höll på med min Sarabok. I november 1998 donerades det till Forskningsarkivet i 
Umeå. Nedpackandets tid tog vid. Först i några försök av Sara och mig gemensamt, 
med den lätta yrsel som arkivpapper ger och med saftglas på bordet för att motverka 
torkan i munnen. Så småningom fick vi undsättning av Ingegerd Stenström från 
Forskningsarkivet. De sista fotografierna i min Arkivsvit visar Ingegerd böjd över 

Under sorterandet, juni 1994. Foto: Birgitta Holm.
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packlårar eller vandrande mellan travar av papper och pärmar. Händer och blick är 
sakkunniga. 
 Sista lasset, i en röd skåpvagn packad till taket, lämnade Missenträsk med Erkki 
vid ratten. 
 

 
 
 
 
 

 Till de svåra ögonblicken i nedpackandet hörde alla de gånger jag stötte på 
papper som hade fallit ur mitt minne under skrivandet eller legat undanstuckna där jag 
inte hittade dem. Undanstickandet gällde i all synnerhet för fotografierna, där det 
känns som om allt det viktigaste hade slunkit undan just som jag skulle välja bilder till 
min bok (jag tror jag vet vem som låg bakom). 
 Till det ljusa hör att Arkivet hamnade i gott och säkert förvar. Nu slinker inget 
längre undan. Någon annan har tagit över yrseln och de torra slemhinnorna. Men 
ibland tänker jag. Ligger breven till Martina kvar i samma vita kubformade kartong? 
Finns ännu det jag i min förteckning beskriver som beigeblommig brevpappers-
kartong? eller midnattsblå Cloetta chokladkartong? Är det inte detta som på arkivspråk 
kallas proveniens och som är så svårt att bevara? 
 

Ingegerd Stenström, Forskningsarkivet packar handlingar 
 i Missenträsk augusti 2000. Foto: Erkki Ellonen. 
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Ingegerd Stenström 
 
 
 
 

Saras liv och text – från Arkivet till 
Forskningsarkivet  
 
 
Fredagen den 13 november 1998 släpptes nyheten om att Forskningsarkivet fått en 
mycket värdefull donation. Då fanns mer än tio hyllmeter manuskript, korrespondens 
och personliga handlingar på plats i Umeå. Birgitta Holm och hennes arbete med 
Sarabiografin hade en stor del i detta. Under sitt skrivande hade hon lyckats övertala 
Sara att gå med på att allt material skulle bevaras och placeras vid Forskningsarkivet i 
Umeå och därmed bli tillgängligt för forskningen både i Umeå och vid andra lärosäten. 
Sara var länge inne på tanken att allt skulle brännas - Jag ville inte att ett blad skulle 
finnas kvar. Men tiden blir kort på randen till 80 – säger hon i samband med 
donationsceremonin. 

 
 När sedan den proppfulla bilen kom från Missenträsk i augusti 2000 startade ett 
ordningsarbete, som faktiskt fortfarande pågår eftersom ständigt nya papper levereras 
från en aktiv arkivbildare. Den beigeblommiga brevpapperskartongen och den 
midnattsblå chokladkartongen från Cloetta finns nog kvar men har tömts på sitt 
innehåll. Breven, manuskripten och allt det andra har flyttats över till tråkiga men 
garanterat skyddande brunbeige arkivkartonger som nu står i prydliga rader på våra 
arkivhyllor. Hittills fyller Saras liv och text mer än 20 hyllmeter i vårt källararkiv. 

Kopia av tidningsklipp från 
Västerbottens Folkblad  
1998-11-14. 
På bilden ses Birgitta Holm 
och Sara Lidman i Forsk-
ningsarkivets arkivlokaler. 
Foto: Ulf Hägglund  
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Hur förvandlar man då en kökkenmödding till ett sökbart och forskningsvänligt arkiv?  
 Först och främst måste man gå varligt fram och inte rycka handlingar ur sitt 
sammanhang i ivern att skapa en god arkivordning. Sedan gäller det också att försöka 
återskapa sammanhang ur något som vid en första anblick ter sig kaotiskt. Inte en 
alldeles lätt uppgift. Den översiktliga förteckning över materialet som finns i Birgitta 
Holms biografi var till stor hjälp och gav en god uppfattning om omfång och innehåll i 
de olika kartongerna och pärmarna. Underlagsmaterial till biografin i form av 
artikelkopior, intervjuer med författarinnan och henne närstående personer, brev och 
anteckningar har också överlämnats till Forskningsarkivet, där det bildar ett eget arkiv 
Handskrift 57 Birgitta Holms arkiv. 
 En mindre del av Saras arkiv bestående av arbetsböcker, manuskript och 
korrektur till några av hennes verk hade tidigare donerats till Uppsala universitets-
bibliotek, där det ingår i professor Leif Sjöbergs arkiv (1925 – 2000). Han var sedan 
många år Saras livskamrat och hade mottagit handlingarna som gåva av henne.  
 Så småningom lyckades jag i alla fall strukturera papperen i de avdelningar som 
normalt förekommer i personarkiv: I de Personliga handlingarna kan man följa Sara 
(Adela) från Doris Westerlunds klass i småskolan via prydligt besvarade hermodsbrev, 
”Det var med fruktan och bävan jag skickade in denna uppsats” till Mariannelunds 
praktiska skola, där hon skrev uppsatser som läraren berömde men samtidigt varnade 
henne för en alltför fri stil. Sedan följde universitetsstudierna med inriktning mot 
lärarbanan eller kanske bibliotekarie.  
 Under skoltiden och senare i livet skrev Sara dagbok, i fickalmanackor, på lösa 
papperslappar, eller i spiralblock insprängt bland utkasten till hennes romaner. En 
lycklig artonåring skrev den 13 juni 1942 ”Idag är den fullkomliga dagen. Solsken, 
vilstol, engelsk litteratur, tanken på avlagd realexamen, svärmerier m m ”. 
 Den stora serien manuskript (hittills 110 volymer!) har indelats efter genrer; 
noveller och kåserier, romaner, debatt- och dokumentärlitteratur, dramatiska 
verk, anföranden, artiklar, radio- och TV-programinslag. 
 I de flesta fall rör det sig om många versioner, från de allra första handskrivna 
utkasten i kollegieblock via maskinskriven text som ofta klippts och klistrats, flyttats 
och ändrats och strukits innan den tagits om hand av Harriet Fyrberg och andra 
förlagsredaktörer hos Bonniers. De noggranna efterforskningar som föregått skrivan-
det har också satt spår i arkivet. ”kopior ur domböcker avseende mål rörande olovligt 
skogshygge, tillgrepp av sågtimmer, olovligt älgskytte och förskingring”. T o m en 
liten bit av tapeten från gästsalen i Åliden 1888 finns med. Intervjuerna med gruv-
arbetarna i Kiruna och Svappavaara har överförts från bandkassetter till arkivband för 
att inte utplånas.   
 När det gäller den stora samlingen artikelmanus, såväl publicerade som refuser-
ade, slås man av det starka engagemanget i så många stora samhällsfrågor, den snabba 
reaktionen på händelser och ilskan över att inte få komma till tals, när något orätt hänt. 
”Jag har en viss skällton när jag skriver brev eller artiklar i politiska ämnen, jag vet 
inte varför men jag kommer upp i en jävla ilska då som dock är på något sätt 
opersonlig eller åtminstone oprivat” (brev till Pär Wästberg DN). 
 Korrespondensen spänner över ett vitt fält. Handskrivna brev med nästan 
oläsliga krumelurer blandas med strikta maskinskrivna ark, färgglada vykort från 
avlägsna platser och med konstnärliga motiv. De flesta breven ligger än så länge i en 
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grov kronologisk följd i väntan på ett brevskrivarregister som ska vägleda de forskare 
som så småningom får ta del av innehållet. 
 Där finns långa ofta humoristiska brev från pappa Andreas, där han delger sin 
dotter stort och smått från hembygden men också uttrycker oro när Sara befinner sig 
långt bort i världen, i Afrika eller Vietnam. – 19/2 1961 inleder han sitt brev med rådet 
”Handla besinningsfullt, klokt och var modig”.  
 De kontakter hon själv knöt i dessa länder fortsätter ofta i en mångårig både 
officiell och personlig brevväxling, där brevskrivare som Nadine Gordimer och 
Madame Nguyen Thi Binh förekommer. De svenska vännerna är många och flitiga 
brevskrivare. Förutom Martina Nord finns där Berta Hansson, Gudrun Key-Åberg och 
många fler. De läsare som skriver till Sara känner ofta igen sig i hennes skildringar och 
brevväxlingen fungerar ibland som en slags terapi. Med författarkollegorna Folke 
Isaksson, Olof Lagercrantz, Torgny Lindgren m.fl. dryftas skrivandets bekymmer och 
glädjeämnen. I vissa fall finns även Saras egna brev i form av koncept  eller kopior 
bevarade. 
 Den avdelning som jag kallat Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet, 
med andra ord alla papper som handlar om Saras engagemang i specifika frågor, 
domineras av Vietnamfrågan. Hennes fyra resor till Vietnam har dokumenterats i ett 
50-tal resedagböcker och gett underlag till artiklar och anföranden av imponerande 
mängd. Men inte bara hennes egna intryck utan också ett omfattande faktamaterial i 
form av vetenskapliga rapporter, informationsmaterial, tidskrifter kring bl a Mekong-
projektet och vapenindustrin har utgjort bränslet för henne. Kärleken till landet och 
folket blandas med hatet och frustrationen över USA:s angrepp. 
 Frågor kring skogspolitik och skogsmiljö, transportfrågor, kärnkraft och missför-
hållanden i arbetslivet, kronotorparnas villkor liksom underhållningsvåldet och porno-
grafin har dominerat Saras engagemang för svenska samhällsfrågor. Där finns bland 
många protestaktioner den uppmärksammade ScanLink affären som resulterade i 
rättegång – Ohörsamhet mot ordningsmakten -, uranbrytningsprojektet i Pleutajokk 
och det omfattande materialet kring LKAB-konflikten . 
 Vill man inte uppleva hela arbetsprocessen från idé och tanke till färdig artikel 
via olika manuskriptversioner kan man läsa artiklarna i tryckt form. Pressklipp-
samlingen är nämligen omfattande ” Sara Lidmans egna publicerade artiklar, recen-
sioner av hennes verk, reportage, notiser och debattartiklar”. 
 Fotografisamlingen kräver fortfarande stora arbetsinsatser innan den blir 
presentabel. Men eftersom jag också upplevt Saras minne som osvikligt hoppas jag på 
bistånd och offrar gärna några extra arbetsdagar på att också få historierna kring miljö-
erna och människorna. 
 För att tala med Sara Lev! - länge än och fortsätt att berika ditt arkiv till glädje för 
oss och kommande forskning. Bland mycket annat har Sara verkligen hedrat Väster-
botten med att återberätta ”en bråkdel av de skrönor som detta landskap har viskande i 
skvattram och blåbärsris”. Det har blivit många skivor av den långlimpa hon skurit av 
och som vi nu kan låta våra forskare ta del av.  
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Evert Baudou 
 
 
 
 

Hallström-samlingen och arkeologin idag 
 
 
Material från forskningsarkiv har under senare år fått en betydelse för den 
arkeologiska forskningen som det inte haft tidigare. Omkring 1970 började en intensiv 
teoretisk debatt i de nordiska länderna om arkeologins tolkningar av fynd och 
fornlämningar. Man ville lämna ”den traditionella arkeologin” och söka något nytt och 
bättre. Det blev den processuella arkeologin eller ”nya arkeologin” med amerikanskt 
ursprung. Den var starkt positivistisk och kritiserades snart häftigt, främst av historisk-
materialistiska arkeologer som ställde frågan ”varför?” och inte fick något svar. 1986 
publicerade den engelske arkeologen Ian Hodder Reading the Past som inledde den 
kontextuella arkeologin, en hermeneutisk arkeologi som betydde något nytt för 
arkeologisk förståelse. För att tolka ett fynd måste man känna fyndets kontext, den 
historiska situationen. Förståelsen är sedan ett resultat av sammansmältningen mellan 
denna historiska situation eller horisont och arkeologens egen förförståelse och 
historiska situation. Att känna till fyndsammanhanget var en självklarhet redan under 
1800-talet. Att man också måste kunna placera arkeologen i sitt sammanhang stod 
klart först ett sekel senare när en hermeneutisk åskådning blivit vanligare i den 
arkeologiska forskningen.  
 Nu står man med ett nytt problem som vållar strid. Om arkeologen i sina 
tolkningar är så beroende av sin historiska situation, så finns det ingen objektiv 
arkeologisk kunskap, menar många. Å andra sidan kan man hävda att om arkeologen 
har följt sin tids alla vetenskapliga krav, så är kunskapen vetenskapligt objektiv. Att de 
vetenskapliga förutsättningarna ständigt ändras innebär att vi inte kan finna en 
slutgiltig sanning om forntiden. 
 Accepterar man denna mening, så följer nästa problem. Vad betyder egentligen 
kravet att känna arkeologens egen kontext? Räcker det med att placera arkeologen i en 
känd forskningstradition? Eller måste man också känna det sociala och politiska 
sammanhanget? Ser man tillbaka på den arkeologiska forskningens historia, finner 
man att forskningstraditionerna bara är schematiskt utredda. Arkeologernas sociala och 
politiska bakgrund omnämns ofta efter en mall som bygger på föreställningar från vår 
egen tid. Generellt innebär kravet att känna arkeologens egen kontext att man skall 
söka den individuella forskaren och det kollektiv han ingår i och det vetenskapliga och 
sociala normsystemet. Då kan biografiskt och arkeologihistoriskt arkivmaterial ge mer 
än redan publicerade vetenskapliga handlingar. 
 En arkeologihistorisk forskning har funnits på kontinenten och i England under 
större delen av 1900-talet, däremot inte i Norden. Med den nu intensiva teoretiska 
diskussionen som bakgrund är det förklarligt att intresset för arkeologins historia och 
forskarbiografier ökar överallt. Början till en sådan forskning finns vid flertalet 
arkeologiska institutioner vid de nordiska universiteten. Den arkeologiska institutionen 



 

 

 

138

vid Göteborgs universitet är ledande. Det största svenska arkivet i Sverige för 
arkeologihistoria och biografisk forskning om arkeologer är det enormt rika 
Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm som nu tillhör Riksantikvarieämbetet, 
tidigare Vitterhetsakademien. Materialet börjar på 1700-talet och täcker hela 1800- 
och 1900-talen. Arkivmaterial som berör arkeologihistoria finns dock vid alla 
universiteten och en del andra institutioner. Vid Forskningsarkivet i Umeå förvaras 
den stora Hallström-samlingen som främst berör Hallströms undersökningar av 
nordskandinaviska fornminnen, särskilt hällristningar och hällmålningar. Den 
etnologiska delen är också stor liksom naturligtvis också det material som berör Gustaf 
Hallström själv (Baudou 1997a). En mängd biografiskt material om släkten Hallström 
fram till 1950-talet ligger i Handskriftsektionen i Kungl. Biblioteket i Stockholm. 
 I de vetenskapliga publikationerna kan finnas uppgifter om författaren, framför 
allt i förord och inledningar till större arbeten. Förord i de senaste årtiondenas skrifter 
är särskilt givande. Om det gäller äldre forskare, så är arkivmaterialet ofta rikt. Det är 
brev, dagboksanteckningar, självbiografiska anteckningar, föreläsningsanteckningar, 
betyg och utmärkelser, publicerade eller opublicerade manuskript, protokoll och 
anteckningar från sammanträden, inbjudningar, program till sammankomster och 
möten eller fester, visitkort, medlemskort, citatsamlingar, tidningsurklipp och sparade 
tidningar, fotografier och teckningar. De flesta kategorier finns representerade i 
Hallström-samlingen i Forskningsarkivet. En enorm sådan samling är Montelius arkiv 
i Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm. 
 

 
 
Vad som är viktigast beror på frågeställningen. Breven kan vara det centrala. Brev som 
ingår i en sammanhängande brevväxling med en eller flera andra personer kan belysa 
en situation från olika håll på ett klargörande sätt. Breven tillhör olika nivåer i 
biografin, från yttre förhållanden till jagets innersta tankar (Baudou 1997a:22 f.). 
Dagboksanteckningar är självklart alltid viktiga, antingen de är korta eller långa. 
Självbiografiska anteckningar har ett värde om man ser dem som en källa för tiden då 
självbiografin skrevs. Det har betydelse att veta hur skrivaren då ser på sitt tidigare liv. 
Däremot är det inte troligt att skrivaren kan återge tankar som han hade för 30-40 år 
sedan, om han inte skriver av anteckningar från den tiden. Ändringar i bevarade 
manuskript är ofta belysande. Inbjudningar och visitkort ger namn och sociala 

Gustaf Hallström på väg
till Alta vid Norra Is-
havet vår-vintern 1926.
Resan skildras i hans
dagbok. Fotot ur Gustaf
Hallströms arkiv. 
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förbindelser. Tillsammans med namnen i dagboksanteckningar bygger de upp den 
sociala sfären som kan ha stor betydelse för forskningens utveckling, t.ex. i fallet 
Montelius (Baudou 2001). Sociala förbindelser belyses också av de små person-
fotografier som man under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ofta 
gav vänner och bekanta eller kanske använde som ett personligare visitkort. Sådana 
kan vara sammanställda till en dekorativ större bild, ett kollektiv av något slag. Ibland 
kan man följa den fotograferades förändringar till det yttre under flera decennier, en 
bildserie kan avspegla händelseförlopp och inge många tankar. Samlingar av 
tidningsurklipp avslöjar självklart samlarens intressen. 
 Katalogen över de mer än 170 kapslarna med handskrivet material och fotografier 
i Forskningsarkivets Hallström-samling ger en översikt över hans arkeologiska och 
etnologiska verksamhet i Nordskandinavien. Det finns också mycket som anknyter och 
en del som ligger helt utanför, t.ex. från hans politiska liv. En del kapslar innehåller 
material som man känner igen från hans många uppsatser, men troligen har det mesta 
inte utnyttjats. Många kapslar berör den samiska kulturen, det är mer än han 
publicerat. En stor och särskilt viktig del är allt om hällristningar och hällmålningar. 
Mycket kan fortfarande vara aktuellt för nya arbeten om Nordskandinaviens arkeologi 
och etnologi. De många och ofta livfullt skrivna dagböckerna från alla resor med sina 
personskildringar är oersättliga och kan användas i forskning med vitt skild inriktning. 
Allt har större eller mindre betydelse för nya arkeologihistoriska bearbetningar. Kort 
sagt, man kan inte tänka bort Hallström-samlingen när det gäller forskning om 
Norrlands kulturhistoria i äldre tid. Samlingen är en guldgruva där man ännu bara har 
nått fram till det lättast åtkomliga. Hallströms maka, Astrid, lät överföra en stor del av 
Hallströms papper till Umeå på 1960-talet, ytterligare en stor mängd skänktes av 
släkten på 1980- och 90-talen. Det omfattande materialet i Handskriftsektionen i 
Kungl. Biblioteket, som överlämnats av en brorson till Gustaf, innehåller en mängd 
privata brev och annat som berör alla de tre märkliga bröderna, deras familjer och 
föräldrar. Det är ett fascinerande material för tidsstudier och biografier.  
 Jag skall ta upp ett arkeologihistoriskt exempel som har anknytning till 
Forskningsarkivet och rör bakgrunden till den vetenskapliga synen i Hallströms största 
verk, publikationen av hällristningarna vid Nämforsen. I arkivet ligger manuskript, 
översättningar, korrespondens, anteckningar, fotografier och en del avklappningar på 
gråpapper av hällristningar. Monumental Art of Northern Sweden from the Stone Age. 
Nämforsen and other localities (1960) är fortfarande ett av de viktigaste verken om 
Norrlands forntid. I annan form har jag tidigare varit inne på ämnet i min biografi över 
Gustaf Hallström (1997a). När verket kom ut 1960 hade det gått mer än femtio år 
sedan Hallström fick idén att publicera Nämforsens hällristningar och första gången 
besökte platsen. Hans stora plan var att publicera hällristningar och hällmålningar från 
hela Nordeuropa. En första del, om norska hällristningar, gavs ut 1938. Senare insåg 
han att planen var omöjlig att fullfölja. Materialet var alldeles för stort och nytt 
upptäcktes ute i skogarna oavbrutet. Både under Hallströms livstid och idag har givits 
ut nya och viktiga publikationer om de nordliga hällbilderna. I Mellannorrland 
påträffas tidigare okända hällmålningar varje sommar. Forskningen är just nu intensiv, 
särskilt vid Umeå universitet. 
 Verkets uppläggning går tillbaka på den tradition för publicering av arkeologiskt 
källmaterial som utbildats i Europa under senare delen av 1800-talet och början av 
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1900-talet, inte minst i Norden. Grundtanken var att materialet skulle göras känt och 
tillgängligt. Det skulle avbildas och bara absolut objektiva uppgifter fick läggas till. 
Verket består av två delar. En textdel beskriver fyndplatserna och figurerna på 
hällarna. I samma del finns många fotografier av figurerna och miljöbilder från 
platserna. En bilddel redovisar alla figurerna i teckning. Förebilden var corpus av 
historiska källurkunder som gjorde dem tillgängliga för vidare forskning. I slutet av 
sista kapitlet skriver Hallström (1960:377): 
 

This concluding chapter does not present any conclusion. Such a one I 
could not produce without writing an altogether new book. And that 
would be too much at present. 
     I have considered it most important to give so far as possible a Corpus 
of some kind on what is known about the North Scandinavian rock-art 
and its offshoots in several directions. 

 
I dessa rader ligger ett problem. Man kan tycka att efter mer än femtio års forskning 
borde Hallström kunna säga något mer än som redan var känt om vad hällristningarna 
innebar för stenåldernsmänniskorna vid Nämforsen. Han nämner den jaktmagiska 
betydelsen, en åsikt som fanns före hans undersökningar. Skarp kritik har också 
framförts (refererat av Baudou 1997a:272 ff.). Det märks av det korta citatet att 
Hallström var medveten om att han kunde ha skrivit något annat. Den djupaste orsaken 
till Hallströms val ligger i den arkeologiska forskningens utveckling och i 
psykologiska faktorer. Man måste också ställa frågan om kritikerna har helt rätt. Finns 
det inte mer än förteckningar i Hallströms bok?  
 Hallström var efter alla sina resor och studier väl insatt i den norska arkeologiska 
forskningen. Han publicerade sitt verk om de norska ristningarna och målningarna 
1938. I norsk arkeologi finns tydliga uttalanden som ger en bakgrund till Hallströms 
arbete. Eivind S. Engelstad, som själv bedrivit hällristningsforskning, talar om den 
samvetsgranna materialpublikationen som har ett bestående värde, medan slutsatser 
som vi anser oss kunna dra visserligen kan vara av värde för en befruktande diskussion 
”men dog allikevel i de fleste tilfelle er å betrakte som døgnfluer sammenlignet med 
den kjedelige, men alltid nyttige materialgjennomgåelse” (Engelstad 1934:9 f.). 
Haakon Shetelig, en av de ledande norska arkeologerna, skriver att hällristningarna är 
uttryck för fångstfolkets föreställningar, ”en tankeverden som er vidt forskjellig fra vår 
og egentlig vanskelig kan oversettes i våre begreper. Naturfolkene ser alt i naturen som 
noe personlig levende …” (Shetelig 1930:46 f.). De två citaten återger meningar som 
var vitt spridda, inte bara i Norden. I sin objektiva återhållsamhet var Hallström i gott 
sällskap med de ledande arkeologerna. 
 I en uppsats 1951 kom nya signaler från Norge. Gutorm Gjessing hade lång tid 
arbetat med nordnorsk arkeologi, bland annat med hällristningarna. Under intryck av 
nordamerikansk socialantropologi började han omvärdera den arkeologiska 
forskningen och blev professor i etnografi i Oslo 1947. Etnografi betyder här 
socialantropologi. Uppsatsen ”Arkeologi og etnografi” är ”en konvertits bekjennelse 
av egne, gamle synder” och skall ses som ”utslag av konvertitens begeistring for sin 
nye lære” (Gjessing 1951:215). Han tar upp det nämnda citatet efter Engelstad. 
Materialgenomgången är nödvändig, men den saknar vetenskaplig betydelse om den 
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inte används för slutledningar av teoretisk art. ”Det er teorien som gir 
materialpublikasjonen eksistensrett.” (Gjessing 1951:218). Därmed bröt Gjessing med 
arkeologins traditioner. Det finns en vetenskaplig ”försiktighet”, en rädsla för att 
använda hypoteser som metod. Försiktigheten borde snarare bestå i att icke förbise 
material som kan belysa livet för länge sedan. Så skriver Gjessing som insåg att 
socialantropologin hade mycket att ge som den arkeologiska forskningen förbisett eller 
inte vågat använda. 
 Emellertid skrev Hallström en uppsats som är en tolkning av en av 
hällristningslokalerna, vid Gärde i Jämtland. Tolkningen är inte nämnd i hans stora 
verk. Den finns som manuskript i Forskningsarkivet och i en festskrift till en kollega i 
Historiska museet i Stockholm 1958. Festskriften trycktes aldrig, den mångfaldigades i 
bara 3-4 maskinskrivna exemplar i A4-format. I min biografi över Hallström refererar 
jag de 14 sidorna i samband med diskussionen om Nämforsen (Baudou 1997a:276 ff.). 
Titeln, ”Fångstkulturens hällristningar”, antyder att Hallström såg sitt exempel som 
allmängiltigt för Nordskandinaviens stenålder. Uppsatsen har inga litteratur- eller 
källhänvisningar. Det är en berättelse i skönlitterär stil om en storfamilj av jägare som 
i sin säsongsvandring slagit läger vid en sjö öster om snöbergen. Dit kom också andra 
grupper av stammen för att tillsammans driva storjakt på älg. Djuren skulle drivas till 
fallen i en förträngning av en stor ådal en dagsled längre österut. På en klippholme 
ristade överäldsten en älg och spår av älg och människa, magiska tecken som skulle ge 
lyckosam jakt. Hyddorna på stranden och jakten skildras med all den arkeologiska 
sakkunskap som fanns på 1950-talet. Den sociala organisationen, storfamiljen, 
stammen med fyra storfamiljer med tillsammans ett par hundra personer, 
samlingsboplatsen och samlingshyddan är sannolikt tillägg från den socialantro-
pologiska forskningen i Nordamerika som Hallström kan ha lärt känna något under sin 
vistelse hos sin antropologiskt intresserade och kunnige bror Thord-Gray i Florida 
vintern 1948–49 (Baudou 1997a:267). Jaktmagin fanns sedan länge i den europeiska 
paleolitiska forskningen. Landskapets topografi och ekologi är Hallströms egen 
skapelse som går tillbaka på ett miljöintresse som han alltid haft och som märks i de 
många resedagböckerna i Forskningsarkivet. 
 Med sina socialantropologiska inslag kunde uppsatsen ha blivit en väsentlig och 
stimulerande nyhet i svensk arkeologi. Kanske var Hallströms skönlitterära tolkning 
ett försök att utan alltför stort ansvar få reaktioner från arkeologerna. Såvitt jag vet 
hände ingenting. Kanske ingen läste uppsatsen. Kanske fanns inte heller 
förutsättningar att få annat än negativa reaktioner på sådana nyheter vid den tiden. Den 
nordamerikanska socialantropologiska forskningen blev mer känd bland svenska 
arkeologer först under senare delen av 1960-talet och i början av 1970-talet. Jag tror 
att det ligger mycket i Gjessings tal om vetenskaplig försiktighet och rädsla. Att öppet 
gå utanför det som ansågs vara vetenskaplig objektivitet vågade inte Hallström. Detta 
framgår också av sista kapitlet i Nämforsen-boken  (1960:366). Absoluta tolkningar av 
hällbilder är ”extremely risky”. Försök till tolkningar måste uttryckligen presenteras 
som författarens egen subjektiva mening. En skönlitterär skildring är ett sådant 
accepterat subjektivt verk. 
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Hur skulle Hallström ha kunnat komma vidare med bildtolkningen? I slutkapitlet till 
Nämforsen-boken skriver han att ursprunget till bilderna är jaktmagi, jägarens tro på 
den magiska makten att dra till sig villebrådet. Det är en universell förklaring som han 
anser inte vara tillräcklig, det finns många variationer i tid och rum. Bilderna måste ses 
i samband med stammens allmänna ekonomi (Hallström 1960:306). Han känner till 
den stora boplatsen från sten- och bronsåldern som ligger intill Nämforsen och andra 
boplatser i närheten. Med en senare terminologi kan man säga att Hallström förstod 
kontextens betydelse, något som ofta kommit bort i annan hällristningsforskning. 
Däremot hade varken han eller någon annan tillräcklig kunskap om kontexten för att 
kunna utnyttja den. 
 De socialantropologiska jämförelserna, förmågan att se landskapets möjligheter 
och insikten om den förhistoriska kontextens betydelse är tre vägar som skulle kunna 
leda till djupare kunskap. Men fortfarande fattades arbetet med teori och hypotes som 

Ristningar på den stora, bildrika ytan på Brådöhällan i Nämforsen:
älgar, skepp, fotsulor och hjulkors. De två sistnämnda motiven tillhör
bronsåldern, de övriga sannolikt den yngre stenåldern. En del figurer
skär över varandra, alla har troligen inte varit synliga samtidigt. En del
kan ha framhävts med röd färg, liksom hällmålningarna. Bilden är från
pl. XXV i Hallströms planschdel 1960, textdelen  
s. 260 ff. 
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Gjessing efterlyste. Hallström säger själv det avgörande i en kommentar till några 
norska ristningar: ”Unfortunately I can only with difficulty abstract myself from my 
capacity of being a present-day observer.” (Hallström 1938:126 f.). Detsamma är 
innebörden i citatet efter Shetelig 1930. Om man inte kan finna någon väg ur denna 
svårighet, så tar forskningen slut här.  
 År 1962 gick Hallström bort. Han lämnade efter sig många publikationer som 
tillsammans lade grunden till Norrlands förhistoria. I den internationellt mest 
betydande delen, forskningen om hällristningar och hällmålningar, hade han kommit 
så långt som de flesta ansåg vara möjligt. Han hade ett par nya uppslag men saknade 
den teoretiska diskussion som behövdes. Samma år publicerade den amerikanske 
arkeologen Lewis Binford uppsatsen ”Archaeology as Anthropology” som förändrade 
den arkeologiska forskningen i en stor del av världen. Det dröjde till omkring 1970 
innan den s.k. nya arkeologin fick fullt genomslag i Norden. Redan uppsatsens titel 
visar antropologins, dvs socialantropologins betydelse för arkeologin. Ännu viktigare 
var Binfords metod att arbeta med deduktivt byggda hypoteser med testimplikationer 
som kunde prövas. Det hade varit möjligt att föra Hallströms hällbildsforskning vidare 
med dessa förutsättningar i synnerhet som den förhistoriska kontexten blev alltmer 
känd. Emellertid fanns så mycket annat som kunde göras med framgång inom andra 
delar av den eftersatta Norrlandsforskningen att denna del lämnades utanför. En 
svaghet i den nya arkeologin var att arkeologins teoretiska grund inte bearbetades, 
metoden stod i centrum för intresset. När Ian Hodders Reading the Past kom 1986 
med hermeneutisk teori, var marken väl förberedd för en nyare arkeologi, den 
kontextuella. 
 År 1991 publicerade en engelsk arkeolog, Christopher Tilley, en skarp och 
uppmärksammad kritik av Hallströms verk om Nämforsen. Trots sina stora kunskaper 
hade Hallström inte bidragit med nya tolkningar av ristningarna (Baudou 1997a:272 
ff.). Tilley anser att Hallström och andra arkeologer drar sig undan ansvaret att ge 
forntiden en mening av rädsla för att blanda in arkeologens subjektiva erfarenhet. Det 
är samma kritik som Gjessing förde fram mot arkeologerna 40 år tidigare. Det är inte 
fråga om att var och en subjektivt skapar sin egen forntid. Subjektiviteten har 
betydelse bara i en genuin dialektik mellan subjektivitet och objektivitet, de modifierar 
varandra i processen för att nå förståelse (Tilley 1991:15). Det är en hermeneutisk 
synpunkt som de flesta(?) accepterar idag. Tilley hämtar sin hermeneutik från den 
tyske filosofen Gadamers Wahrheit und Methode (1960) i den engelska översättningen 
(1975). Som kritik mot Tilley kan man anföra att han inte beaktar hällristningarnas 
samband med den samtida kontexten och därmed inte känner den historiska horisonten 
för Nämforsens ristningar. Han klargör inte heller verkningshistorien mellan den 
historiska horisonten och uttolkarens horisont, vilket behövs för att skapa dialektiken 
och hålla den under kontroll. En annan sak är att Hallströms avbildningar inte är 
fullständiga. Med bättre tekniska metoder har ännu fler bilder upptäckts på klipporna. 
Det innebär att Tilleys och andras statistiska jämförelser av figurmotiven inte kan 
användas. Dessutom vet vi ännu inte vilka och hur många figurer som funktionellt hör 
samman vid varje tidpunkt, vilket är avgörande. Figurerna sträcker sig över minst 2000 
år med förändrade kulturförhållanden.   
 Hallströms stora verk om Nämforsen och andra lokaler med hällristningar och 
hällmålningar kom ut i slutet av en lång period i den nordiska arkeologiska 
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forskningens historia, från slutet av 1800-talet till 1950-talet. Många förändringar 
skedde under den tiden och olika forskningsriktningar fanns. Idén om de objektiva 
materialpublikationerna var dock oförändrad hela tiden. En grundläggande diskussion 
om teori förekom, men den fördes av några få auktoritativa arkeologer och rörde 
någon enstaka fråga, såsom typologin. Efter 1970 blev läget helt annorlunda. Den 
arkeologiska fältverksamheten, antalet lärare, studenter och publikationer mång-
dubblades och en livlig debatt om arkeologins teori och mål började. Många kan och 
vågar nu delta i debatten, auktoriteternas roll har minskat och öppenheten i 
diskussionen är större än någonsin.  
 I detta positiva debattklimat har lagts fram flera teoretiska inlägg som tar upp 
frågan hur man skall finna ett samband mellan forntida och nutida tänkande, ett 
centralt ämne för tolkningen av Nämforsens bildvärld. Det finns ännu idag samhällen 
med en världsuppfattning koncentrerad kring traditionsbärande myter, där det förflutna 
betraktas som en del av nuet. Om man beaktar ”det arkaiska tänkandets holism” och 
det mytiska tidsperspektivet, så skulle drag från stenålderns jägarstammar kunna 
återfinnas i långt senare jägares myter och mentalitet (Knutsson 1995:14 ff.). Detta är 
början till en undersökning som leder vidare till förståelse av drag i stenåldersjägarnas 
kultur. I en annan avhandling förklarar författaren i anslutning till arkeologen Hodder 
och sociologen Bourdieu att den enskilda individen föds in i en redan strukturerad 
tillvaro, ett gemensamt system av kollektiva normer och värden. Dessa delvis osynliga 
normer ger en viss konsensus på en grundläggande nivå som gör det möjligt att 
kommunicera och överbrygga tiden (Cassel 1998:20). I så fall skulle vi komma längre 
i förståelsen av hällristningar trots Sheteligs och Hallströms tvekan.   
 Verket om Nämforsens hällristningar kom ut 1960, samma år som Wahrheit und 
Methode. Hallström gick bort 1962, då Archaeology as Anthropology publicerades. 
Sedan följde en ny tid i den arkeologiska forskningen. Under de senaste 10–15 åren 
har betydelsen av arkeologihistoria och forskarbiografier inom arkeologin blivit allt 
tydligare i samband med teorins utveckling. Därmed blev inte bara fynd och 
fornlämningar intressanta utan också det rika arkivmaterialet. 
 Anmärkning. I Forskningsarkivet förvaras en ovanligt förutseende forskningsplan 
som Hallström skrev 1941. Planen tar upp mycket av den forskning som den 
arkeologiska institutionen vid Umeå universitet genomförde efter 1975 utan att känna 
till Hallströms plan. Planen publicerades 1988 med en kommentar av Baudou. I Kungl. 
Biblioteket påträffades bland annat en livfull skildring av en resa till Söråker i 
Medelpad som bröderna Hallströms mor, Hilda, gjorde 1913. Den publicerades 1994. I 
ett privat arkiv låg ett större manuskript av Gustafs bror, konstnären Gunnar 
Hallström. Också han kunde skriva och var en god konstnär, vilket man märker i 
Björkö Saga 1997. Den tredje brodern, Thord (Ivor Thord-Gray) var inte mindre 
fängslande och talangfull än sina bröder. Hans handlingar ligger i Kungl. Biblioteket, 
själv publicerade han ett par böcker av socialantropologiskt intresse. Fadern, August 
Reinhold, skrev dagbok, en tidsskildring från 1868–1901 som överlämnats till 
Forskningsarkivet av släkten. Detta och flera tusen dokument ger en mångsidig bild av 
den sociala och vetenskapliga sfär där Gustaf Hallström verkade. 
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Neurologi och arkiv 
 
 
Jag har valt att beskriva tre aktiviteter som illustrerar mitt samarbete med arkiv: 
 
HJÄRNÅRET 
Rådgivning  Forskningsarkivet 
Arkivering  Riksarkivet 
 
Arkiven, genetiken och sjukdomar 
Samarbetspartner  Forskningsarkivet, Landsarkivet i Härnösand och Riksarkivet 
 
Samarbete med Etiopien 
Arkivering  Forskningsarkivet 
 
HJÄRNÅRET 
HJÄRNÅRET 1999 var en riksomfattande upplysningskampanj med yttersta mål att 
vara till nytta för dem som drabbas av sjukdomar i nervsystemet. HJÄRNÅRET ville 
informera om de neurologiska sjukdomarna till patienter, allmänheten och de politiska 
makthavarna och göra de senare uppmärksamma på vilket problem sjukdomarna utgör 
i samhället på grund av underdimensionering av sjukvården inom dessa områden. 
Diagnostik, behandling och rehabilitering, där ett viktigt mål är att ge patienterna ökad 
delaktighet i samhället och hög livskvalitet. 
 Tanken om ett hjärnans decennium uppkom i USA och genomfördes där under 
åren 1990-1999. I flera av de nordiska länderna ordnade man istället ett Hjärnans år. I 
Sverige var Svenska Neurologföreningen initiativtagare och genomförde en kampanj 
under år 1999. 
 Neurologföreningen tillfrågade mig 1997 om jag ville åtaga mig att som general-
sekreterare ansvara för planering och verkställandet av kampanjen HJÄRNÅRET i 
Sverige. Efter någon tvekan inför det som jag förstod skulle bli en mycket betungande 
arbetsinsats, tackade jag ja, under förutsättning att min hustru Elsi skulle tjänstgöra 
som kanslichef. Hon hade en betydande administrativ erfarenhet i sin verksamhet som 
bibliotekarie, senast som länsbibliotekarie i Västerbotten 
 Förberedelserna för HJÄRNÅRET inleddes i augusti 1997 och arbetet avslutades 
i april år 2000. Kampanjen innebar mer än heltid för oss båda. 
 Landet indelades i sju regioner, som i stort sett sammanföll med sjukvårds-
regionerna. En neurolog ansvarade för arrangemangen i sin region. Den övergripande 
planeringen och genomförandet av riksaktiviteter sköttes av kansliet.  
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Hjärnårets organisation hämtad ur tidskriften Medikament maj 2000. 
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 På kansliet fanns tre telefoner med telefonsvarare, två mobiltelefoner, telefax och 
två uppkopplingar till Internet. Anteckningar fördes efter varje telefonsamtal, som 
dock inte diariefördes, vilket emellertid all korrespondens och e-post gjordes. Kom-
munikationen med e-post mellan funktionärerna fungerade emellertid 1999 dåligt på 
grund av att endast ett fåtal hade tillgång till e-post. 
 HJÄRNÅRET framställde efter mönster från Danmark 20 foldrar om olika 
neurologiska sjukdomar. De trycktes i sammanlagt 1 milj. exemplar och distribuerades 
av Apoteksbolaget och länsbiblioteken till samtliga apotek, bibliotek och läkarmottag-
ningar, där allmänheten kostnadsfritt kunde hämta dem. 
 HJÄRNÅRET sammanställde dessutom en hemsida med evenemangskalender 
på Internet och en kunskapsbank med kopplingar till ett flertal informationskällor 
rörande nervsystemet och dess sjukdomar. Samtliga var välbesökta och uppskattade av 
allmänheten. Kunskapsbanken byggdes upp och underhölls av bibliotekarier vid Vård-
biblioteket i Umeå. 
 På ett tidigt stadium kontaktade vi Forskningsarkivet i Umeå för att få råd om hur 
vi skulle behandla inkommande och utgående skrivelser, som vid kampanjens slut 
uppgick till 3400 nr – för att de skulle vara lätt åtkomliga under kampanjen och där-
efter kunna arkiveras på ett riktigt sätt. 
 Eftersom det rörde sig om en rikskampanj, där kansliet var lokaliserat till Umeå 
t.o.m. juni 1999 och därefter till Uppsala, beslöt vi i samråd med Forskningsarkivet att 
fråga Riksarkivet om slutförvaring av materialet. Materialet gallrades hårt efter samråd 
med Forskningsarkivet och sändes sedan till Riksarkivet, där det nu är tillgängligt. 
Alla anteckningar rörande patienter som ringt kansliet förstördes naturligtvis. En pärm 
med kopior av de viktigaste skrivelserna och diariet placerades på Medicinhistoriska 
museet i Uppsala. 
 HJÄRNÅRET är beskrivet i Tidskriften Medikament 1999 december och 2000 
maj.I Nationalencyclopediens årsbok (NE:s årsbok) över händelserna 1999 s. 234-235 
finns en temaartikel om Hjärnåret. Bland de många arrangemangen som anordnades 
över hela landet var konferensen Arkiven, genetiken och sjukdomar. 
 
Arkiven, genetiken och sjukdomar 
Arkiven, genetiken och sjukdomar var en nordisk-baltisk konferens med syfte att 
presentera arkivens betydelse för forskning omkring sjukdomar och handikapp. Den 
vände sig till forskare och studenter inom medicinska och historiska ämnen liksom 
personal inom vård/omsorg, utbildning, arkiv och bibliotek. 
 Konferensen var ett samarbete i första hand mellan Landsarkivet i Härnösand, 
Forskningsarkivet i Umeå och Hjärnåret med stöd av Humanistisk-Samhällsveten-
skapliga forskningsrådet, Kempestiftelserna, Länsbiblioteket Västernorrland, Läns-
styrelsen i Härnösand och Riksarkivet. Redovisning av konferensen ingår som ett 
nummer av Arkiv i Norrland. Nr 17, utgiven av Landsarkivet i Härnösand. Härnösand 
2000. 
 
Nervsystemets sjukdomar är bland annat   
• sjukdomar som drabbar rörelseförmågan t ex Stroke, Multipel Skleros (MS), 
Parkinsons sjukdom, Amyotrofisk lateralskleros (ALS), Cerebral Pares (CP), ärftliga 
polyneuropatier t.ex. ”Skelleftesjukan” och  
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• sjukdomar som ger störningar i medvetande (t ex. epilepsi och demens) 
• de psykiatriska sjukdomarna med störningar i upplevelser och beteenden. 
 
Konferensen behandlade bl.a. användandet av kyrkoarkivalier och annat arkivmaterial 
för att kartlägga genetiskt orsakade sjukdomar i ögon, öron och nervsystem. 
 
Samarbete med Etiopien 
Mellan åren 1983 och 1996 pågick ett bilateralt samarbete mellan Neurologiska 
klinken i Umeå och Universitetet i Addis Abeba i Etiopien för att kartlägga förekom-
sten av neurologisk sjukdom i Etiopien. Butajira Neuro kallades projektet efter det 
distrikt i centrala Etiopien med 250 000 invånare där undersökningen genomfördes. 
Samarbetet var initierat av SAREC (Swedish Agency for Research Collaboration with 
developing countries). Från Etiopiens sida var den bidragsmottagande partnern ESTC 
(Ethiopian Science and Technology Commission). 
 De vanligaste sjukdomarna var epilepsi och muskelförlamningar efter akut polio. 
Vi fann också ett stort antal blinda till följd av huvudsakligen grå starr eller infektions-
sjukdomen trakom. 
 Redan tidigt väcktes tanken om uppförande av en rehabiliteringsanläggning. 
Förebilden för denna var Björkgården i Umeå. Den etiopiska rehabiliteringsanlägg-
ningen kallades Acasiagården för de handikappade, Grarbet Ledekuman (GBL). 
 GBL invigdes i januari 1996. På de sju år som har gått sedan den svenska delen 
av projektet avslutades har mycket hänt. Verksamheten vid GBL har utvecklats på ett 
imponerande sätt. 
 
 

 
 
Rehabiliteringscentrum Grarbet Ledekuman vid invigningen i januari 1996. 
Foto ur Butajira Neuroprojektets arkiv. Umeå universitet. 
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Idag omfattar verksamheten: 
• Rehabilitering och behandling av patienter med rörelsefunktionshinder, framför allt 
förlamningar efter polio. 
• Rehabilitering och behandling av andra rörelsefunktionshinder t ex Parkinsons 
sjukdom.  
• Rehabilitering, behandling och social anpassning av patienter med epilepsi. 
• Uppsökande verksamhet bland alla innevånare rörande förekomsten av ögonsjuk-
domen trakom. Alla får undervisning om hur sjukdomen sprids av flugor och hur man 
måste undvika dem och vara noggrann med ansiktshygienen. De som fått sjukdomen 
behandlas med antibiotikasalva. Om det gått så långt att ögats hornhinna blivit 
ogenomsynlig finns tyvärr inte något att göra. En hornhinnetransplantation är praktiskt 
ogenomförbar i Etiopien. Ögonlocken blir också inåtvända och det övre ögonlocket 
kommer att repa hornhinnan vid varje blinkning. Detta bidrar till att förstöra horn-
hinnan. Med en plastikkirurgisk operation, där man återställer ögonlockets form för-
hindras ytterligare hornhinneskador. 
• Operation av grå starr genom operation utföres vid GBL. 20 operationer görs per 
vecka av en ögonläkare enligt de modernaste principer där en ny lins av plast ersätter 
den gamla grumliga linsen. Patienten får omedelbart en perfekt syn på det opererade 
ögat. 
•  Akuta ögonskador behandlas också vid GBL  
 
En rapport om tillkomsten av GBL och den nuvarande verksamheten har samman-
ställts. De handlingar som utväxlades mellan Etiopien och Sverige, finns arkiverade på 
Forskningsarkivet i Umeå och består av 3500 sidor dokument och tusentals fotografier. 
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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.
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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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Forskning med arkiv 
 – en pedagogisk finess 
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Bengt Grensjö och Berthel Sutter 
 
 
 
 

Forskande lärande i skolans och arkivens värld 
 
 
Under några år på 1980-talet arbetade vi med ett utvecklings- och forskningsprojekt. 
Arbetet finansierades av medel från dåvarande SÖ (Skolöverstyrelsen). Projektet 
kallades Människan i samhällsomvandlingen (MIS). Under projektåren såg också 
Forskningsarkivet dagens ljus.  
 MIS var uttryck för och ingick i en kreativ skapelseprocess, vars främsta upphov 
var Egil Johansson. Vi kan placera in oss i den teckning som görs i inledningen till 
denna skrift. I denna artikel skall vi med utgångspunkt i MIS lyfta fram några drag i 
den kreativa processen såsom de framträder i backspegelns perspektiv för oss. 
 
MIS 
I början på 1980-talet hade persondatorn påbörjat sitt intåg. I skolans värld knöts på 
sina håll förhoppningar om att denna artefakt skulle revolutionera lärares arbete och 
barns/ungdomars lärande. Tekniska innovationer har historiskt haft en förmåga att 
väcka sådana förhoppningar till liv. Cuban (1986) har granskat hur innovationer som 
film, radio, TV dock har lämnat förvånansvärt små spår i skolans praktik bland lärare 
och elever. Papert (1984) tillhörde på den tiden de främsta visionärerna då det gällde 
datorns möjligheter att revolutionera skolarbetet. Den tidigare nämnda Cuban kom i en 
nyligen publicerad bok under titeln ”Oversold & underused. Computers in classroom” 
(2001) att påvisa att i självaste Silicon Valley hade persondatorn efter några årtionden 
fortfarande lämnat få avtryck i klassrumspraktiken. 
 I Haparanda/Umeå hade Demografiska databasen påbörjat en gigantiskt data-
insamling ur kyrkböckerna i syfte att för utbildnings- och forskningsändamål lagra 
dessa informationer på elektroniska media samt att göra dem åtkomliga. Den totala 
kyrkboksinformationen om varje individ var bred. Konturerna av liv från födelse till 
död kunde följas i dessa omfattande källor som tidsmässigt ofta hade sin historiska 
början i skiftet mellan 1600- och 1700-tal. Informationsmaterialet kunde anknytas till 
delar av grund- och gymnasieskolans läroplaner. Det fanns med andra ord innehåll till 
datorerna, som var på väg in i skolans värld. Hur skulle detta gamla innehåll och den 
nya, snabbt föränderliga persondatorteknologin (både hård- och mjukvaror) kunna 
prövas i skolans värd? Det var ur SÖ-perspektiv en intressant fråga. Det var främst den 
som motiverade tillkomsten av vårt MIS-projekt. 
 I arbetet med projektet byggde vi upp en plattform bestående av tre teman. Det 
första temat kallade vi de mångas historia. Detta tema hade sin grund i att de 
lokalhistoriska källorna (dvs. inte bara kyrkböckerna) innehöll informationer om de 
många i historien. I kyrkböckerna var alla inskrivna. Under livets gång antecknades 
viktiga händelser i människors liv. Händelserna var tidsmässigt och rumsligt 
bestämda. De individuella livens ”logistik” framgick. Källorna vittnade med andra ord 
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genom talrika fragment om de mångas historia, vilket var en kontrast till den 
etablerade historieskrivningens fokusering på makter, eliter och vinnares historia. 
 Temat var även uttryck för projektets utgångspunkt om en kollektiv och kreativ 
skapelseprocess. Projektets blivande historia såg vi som en produkt av lärares, 
ungdomars och andra intressenters inklusive våra egna ansträngningar.  
 Modern teknik, utgjorde det andra temat. Framför allt från uppdragsgivarens – 
SÖ:s – horisont såg vi detta tema som en av de givna grunderna för projektet. Med 
modern teknik åsyftades t.ex. persondatorn och mikrofichen som artefakter i 
kunskapsarbetet. Dessa bidrog till att mångfaldiga de arkivförvarade källornas 
informationer och göra dem tillgängliga för kunskapande i klassrum. Artefakterna 
erbjöd dittills oanade möjligheter att lagra, bearbeta och organisera informationerna 
för flexibla anpassningar och användningar i skolmiljöer. Med modern teknik följde 
nya vägar och kulturer in i arbetet. Det betyder att det vore missvisande att 
karakterisera MIS som ett datorprojekt. Datorer och tekniker för åtkomst av 
Demografiska databasens digitala information kom endast att användas i begränsad 
utsträckning under de fem år, 1982-86, som projektet genomfördes. Den teknik som 
blev central var istället den teknik som hörde arkivvärlden till: – mikrokort, 
läsapparater, pappersutskrifter, dokument, och annat. 
 Det tredje temat kallade vi forskande lärande. Med detta betonades vår 
pedagogiska hållning. Man lär sig genom forskningsliknande verksamhet. Alla kan 
forska på ett eller annat sätt. Barn/ungdomar kan samla information, bearbeta den, dra 
slutsatser som inte tidigare finns återgivna i texter. I denna mening menade vi att lärare 
tillsammans med barn/ungdomar kan genomföra sin egen forskning baserat på lokala 
omständigheter. I våra vetenskaps-”troende” samhällen ses vanligen forskning som 
något förbehållet speciella professionella. De har en lång kvalificering bakom sig för 
att kunna producera mer allmängiltig kunskap koncentrerad i abstrakta teorier och 
begrepp. Ur dessa resultat populariseras innehåll till texter, som varit/är 
skolkunskapandets traditionella objekt. Vid sidan om detta innebär en forsknings-
liknande verksamhet ett mer aktivt sätt att förstå sig på en föränderlig och konkret 
värld från olika skolämnens perspektiv. Med denna hållning anknöt vi till flera av 
pedagogikens klassiker som t.ex. Dewey och Vygotsky.  
 Från denna plattform erbjöd vi lärare och barn/ungdomar i grundskolor och 
gymnasier i Umeå- och Sundsvallsområdena att delta i ett utvecklande arbete. 
Plattformen var vid. De kreativa möjligheterna inbyggda. Vi kom under fem år att 
delta i en samverkande process där i princip varje lärare med barn/ungdomar som 
främsta aktörer kom att skapa sin egen variant av MIS. Där fanns en Leif-modell, en 
Nina-modell, en Kerstin-modell, en Bert-Olov-modell, en Evy-modell osv. MIS-
varianterna dokumenterades fortlöpande i projektets ”tidskrift”. Den utkom 1983-
1987. ”Tidskriften” var vår artefakt, vår kollektive organisatör, för att öppna projektets 
erfarenheter för insyn för betydligt bredare kretsar än enbart de i projektet engagerade 
aktörerna. På årliga konferenser samlades lärare och skolledare från de deltagande 
skolorna tillsammans med oss projektansvariga och en del ”närstående” från arkiv, 
bibliotek, museer, skolmyndigheter och universitet. Vid dessa tillfällen gavs redo-
visningar och gemensamma bearbetningar av erfarenheterna. Konferenserna var en 
slags kollektiv reflektionsprocess för att utveckla de lokala MIS-verksamheterna.  
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 MIS inskränkte sig sålunda inte till att verka inom skolans ram, även om det var i 
skolan som projektet hade sin utgångspunkt och bas. Från första stund gav andra 
kunskapsintressenter sina bidrag till arbetet: folk på museer, arkiv, bibliotek, föräldrar, 
släktforskare, hembygdsforskare, pensionärer, universitetsforskare och andra.  
 De arbetsformer som utvecklades och de kontaktnät som upprättades stod dock 
inte fritt, de var nära förbundna med projektets innehåll och strävanden. Man kan säga 
att det i förlängningen av den praktiska verksamhet som utvecklades i eller kring MIS-
projektet fanns en antydan om en utopi om samhälleligt kunskapsbildande och lärande.  
 
Erfarenheter 
I en sammanfattande artikel (Sutter & Grensjö, 1988) redovisade och diskuterade vi 
erfarenheterna från MIS-projektet. En stor del av artikeln baserade sig på följande 
figur. I följande avsnitt kommenterar vi figuren och låter vår presentation relateras till 
siffrorna i figuren. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
       More 1. THE SOCIETALLY ORGANIZED GENERATION OF KNOWLEDGE 
         
F     estab- 
O     3a. Academic    3b. Industrialized 
R    lished science               science  
M     
S    forms     4. Building of 

        local historical 
O    ------------------------------                                 ---------------------------------------- 
F         data bases  
       Non- 6. An alternative 
K     history written and 
N     estab-     told of and for (also) 
O     non-professionals   3c. Service science 
W    lished 
L 5a. Schools as centres of culture 5b. Building of separate 
E     forms       in the neighbourhood             school archives 
D ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G      M History of the many Explorative learning Modern techniques 
E ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         I               P A R I S H    R E C O R D S 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         S  O T H E R   H I S T O R I C A L   S O U R C E S 
 
Figur. Lärandets och kunskapbildandets realitet och vision inom och bortom MIS-projektet. 
(Källa: Sutter & Grensjö, 1988, s. 44) 
 
Det samhälleligt organiserade kunskapsuppbygget (1) är alltid en smältdegel. Där 
finns mer etablerade former av kunskap och där finns kätterska former. Bägge 
formerna har sitt existensberättigande i vad vi vill kalla ”den levande organiseringen 
av kunskap” (vilken också inbegriper färdigheter, attityder och känslor) (2). Vår poäng 
är att den levande processen av kunskapsorganisering är en process där folk samverkar 
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genom att tala, lyssna, peka, gestikulera - förutom att läsa, skriva och räkna. Denna 
sida av verksamheten är central vid förvärvande av ”tyst kunskap”, en grundläggande 
del i det vetenskapliga företaget, så som Kuhn (1962) har beskrivit saken.  
 Bataljerna om vad som ska betraktas som acceptabel kunskap är otaliga och ofta 
bittra. Den som rör sig på den vetenskapliga scenen blir oundvikligen, med eller mot 
sin vilja, indragen i detta drama. Det finns flera sätt att beskriva positionerna i de 
vetenskapliga striderna. Vi använder oss av en distinktion från Nakayama (1981) som 
vi har funnit givande, en distinktion mellan akademisk vetenskap, industrialiserad 
vetenskap, och service-vetenskap (3a-c). Nakayama jämför de tre typerna av 
vetenskap med avseende på bedömare, motiv, värderingar, belöningar, presentations-
former, befordringsmekanismer, och andra aspekter. Den avgörande skillnaden mellan 
de tre typerna av kunskap förlägger Nakayama i den första aspekten: ”den sociala 
mekanism genom vilken var och en värderas”. Och bedömarna är: kollegial 
bedömning (”peer review”), sponsor respektive allmänna opinionen.  
 Inom MIS-projektet gav vi, som nämnts, ut en ”tidskrift” avsedd för en bred 
publik (av främst lärare). Den innehöll en blandning av genrer, från journalistiska 
artiklar till rapporter acceptabla inom akademisk vetenskap, från exempel på historiskt 
källmaterial till tips om hur man kan arbeta med en klass i skolan. Tidningen speglade 
den grundläggande projektidén att påverka utbildning genom forskning och 
utvecklingsarbete.  
 Lokalt uppbygge av historiska databaser (4). Från Demografiska databasens 
produktion av databaser översatte vi arbetsprocessen inom MIS till persondatorns och 
skolornas arbetsvillkor. Översättning fick formen av ett läromedel (Grensjö, 1986). 
Med läromedlets hjälp kunde databaser både byggas (inregistrering av informationer) 
och användas i det forskande lärandet (uttag av databasinformation i olika organiser-
ade former). 
 Behållningen av en databas är tvåfaldig. Den del som oftast uppmärksammas är 
det digitalt organiserade materialet, som kan användas i forskningssyfte. Emellertid 
finns där en annan sida som är väl så viktig. Vi tänker på den levande organiseringen 
av kunskap som äger rum i byggarnas kroppar, i den lokala gemenskap där byggandet 
sker, och medelst de olikartade verktyg och metoder som uppfinns, används och 
utvecklas som ett led i kunskapsbyggandet. Det är en sak som inte alltid inses. För att 
ta ett exempel. På Databasen i Haparanda källbereddes, excerperades och registrerades 
kyrkboksmaterialet. Därigenom byggdes det upp en unik kompetens om och kring 
kyrkböckerna, ibland dokumenterad i skrifter, ibland endast cirkulerande som ”munt-
lig kultur”. Just denna muntliga kultur utgör grunden för uppbygget av kunskap. Om 
den förtvinar eller ställs åt sidan blir kunskapen abstrakt och dåligt förankrad i 
verkligheten. En erfarenhet vi gjorde under MIS-projektet var att databaser utan en 
omgivning av levande kollektiv kompetens riskerar att förvandlas till döda monument.  
 Skolan som kulturcentrum i närsamhället (5a) var en idé som växte sig allt stark-
are under projektets gång. Skolbibliotek och kommunbibliotek var i många fall ett och 
detsamma. De kom att fungera som mötesplatser – mellan skolan och det övriga 
samhället. Kompetenta vuxna kunde fungera som rådgivare för de studerande, och 
vuxna och ungdomar kunde utforska lokalhistorien tillsammans. Skolprojekt kunde 
dras in i mer omfattande undersökningar. I några skolor började dessa idéer prövas, 
ibland på initiativ av föräldrar, ibland på lärares initiativ.  
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 I en skola (en av de få gymnasieskolor som deltog i MIS-projektet) i Sundsvall, 
genomfördes ett ambitiöst försök att upprätta ett särskilt skolarkiv (5b). Trots att 
Sundsvall har ett utmärkt stadsbibliotek och ett utmärkt museum, och därtill åtskilliga 
arkiv, så fann lärarna det ogörligt att i praktiken använda dem på grund av olika 
omständigheter, såsom begränsningar till följd av skolschema och tidsbrist. I sam-
arbete med kommunarkivet överfördes därför källmaterial, som historielärare hade valt 
ut, till mikrokort som förvarades i skolarkiven. 
 En alternativ historia, skriven och berättad av och för icke-professionella, en de 
mångas historia (6), var ett långsiktigt mål med – och bortom – MIS-projektet. Det 
faktiska resultat som uppnåddes i det avseendet var naturligtvis som en droppe i havet. 
Inte desto mindre existerade det. Och omständigheterna var gynnsamma, kyrk-
böckerna tycktes nästan spontant inspirera till att skapa en folklig historia. Ett inte 
obetydligt antal historiska uppsatser skrevs av elever med utgångspunkt i detta 
källmaterial. 
 Det mottagande eller den uppslutning som MIS fick var positivt. En expertgrupp 
som på SÖs uppdrag utvärderade MIS skrev att ”intresset både bland lärare och barn 
har varit stort och gensvaret inom den norrländska skolvärlden närmast över-
väldigande” (Berggren m.fl., 1987). I siffror kan gensvaret tecknas kortfattat: i runda 
tal 50 lärare deltog i tvåveckors-kurser, flera hundra deltog i halvdags- eller heldags-
seminarier, varje nummer av projekttidningens 17 nummer skickades ut till en ”pre-
numerationslista” som omfattade närmare 2000 lärare.  
 
 

 
 
 
 
 

Två elever vid läsapparater (MIS-projektet) Sävar skola 1984.  
Foto: Åke Sörlin. Ur humanistiska fakultetens fotoarkiv, 
Forskningsarkivet, Umeå universitet.
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Skolan idag i framtidsperspektiv 
MIS var, som nämnts, inte ett ”datorprojekt”, utan ett projekt som framförallt förlitade 
sig på historiska arkiv och arkivbaserad teknik i syfte att utveckla ett forskande 
lärande. Det var också denna inriktning som gjorde projektet till vad det blev, fram-
gångsrikt, om man ska tro omdömet från den expertgrupp som värderade MIS.  
 Vi har påpekat att modern teknik var det tema som främst anknöt till dåvarande 
SÖ:s intresse av MIS-projektet. Sedan dess har tjugo år förflutit. Skolmyndigheternas 
satsningar har fortsatt och tilltagit. Från senare tid är det speciellt miljardsatsningarna 
från KK-stiftelsen och regeringens uppföljande satsning på ITiS på skolutveckling 
som varit i blickfånget. Den förra satsningens utvärderingar är nu genomförda. I 
Nissen (2002) konstateras: ”Den revolution beträffande arbetssätt, lärande och organi-
sation som det talades om i projektansökningarna har vi dock inte sett så mycket av. 
Förändringarna går i långsammare tempo.” (s. 204) I Andersson & Grensjö (2002) 
konstateras: ”Vi ser IT och datorer som multiverktyg bland andra verktyg i skolans 
kunskapsarbete. De har kommit för att stanna. Fortfarande formas dessa verktyg och 
inte minst kulturerna kring dem, varför vi menar att det finns anledning att skynda 
långsamt, att låta utvecklingen ta tid.” (s. 22) Helhetsbedömningarna påminner om vad 
Cuban (1986, 2001) kom fram till i sin granskning av teknikens betydelse för skolans 
praktik från 1920-talet och framåt.  
 Skolan som institution är med andra ord en stabil inrättning med sin egen 
ordning och ritual med långa historiska rötter. Inbrytningar i denna ritual tar tid. 
Engeström (1987) har använt begreppet school-going activity för att påvisa att skolans 
objekt ofta har varit/är de texter som används i skolkunskapandet. Egentligen är texter-
na verktyg för det faktiska lärandet om en värld i förändring i alla dess kunskaps-
mässig aspekter. Det senare vill vi se som skolans egentliga objekt. Dvs. att hjälpa 
barn/ungdomar att fortsätta sitt lärande utifrån de vardagsbegrepp som de förvärvat i 
sina tidigare erfarenheter. Det kräver att texterna, teknikerna osv. blir verktyg, inte 
objekt för verksamheter.  
 Liedman (1997) använder begreppet pensum för skolans innehåll och texter. Han 
menar vidare att det som gör skolan till skola är att man isolerar skolverksamheten 
från det övriga samhällslivet, speciellt den egentliga produktionen. 
 Inom MIS-projektet fanns flera utopier om lärande. Utopier, som vi menar, än 
idag har sina berättiganden. En av dessa berör just skolans objekt, som vi kan kalla en 
omgivande värld på nära och längre håll i ständig förändring. De lokalhistoriska käll-
materialen innehåller informationer om närsamhällets förändringsprocesser. Dessa 
material möjliggör ett forskande lärande i skolan i samverkan med andra institutioner i 
det omgivande samhället. I detta avseende gjorde MIS-projektet erfarenheter, som än 
idag kan vara utgångspunkter för en fortsatt utveckling av skolan. Vi föreställer oss att 
skolan behöver bli mer integrerad i det omgivande samhällets verksamheter i familj, 
arbeten och kultursammanhang. 
 Vi föreställer oss framtidens skola som en slags närsamhällets kultur och bild-
ningscentrum. Detta centrum skall kunna vara öppen inte bara för skolans traditionella 
huvudaktörer, utan också för föräldrar och andra vuxna. Skolan mitt i byn, med andra 
ord, där bildningens lampor skall kunna vara tända också på kvällarna. 
 Vi ser framtidens skola som en institution för att lära sig om det icke närvarande 
(Säljö, 2000). Skolans professionella, lärarna, skall kunna bistå närsamhällets invånare 
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i att överskrida sina erfarenhetsmässigt förvärvade vardagsbegrepp i riktning mot 
vetenskapliga begrepp (Vygotskij, 1934/2001). I det sammanhanget menar vi att ett 
forskande lärande har sina förtjänster. Vetenskapliga begrepp är resultatet av veten-
skaplig praktik som utövas av vetenskapernas professionella. Dessa begrepp förmår 
oss att lyfta våra kunskaper och färdigheter i mer generell och därmed i mer användbar 
mening. Det är i vetenskaplig praktik som vårt tema om ett forskande lärande har sina 
rötter. Forskningsliknande verksamheter har framtiden för sig i både individers och 
närsamhällens kunskapsbildning. 
 
Avslutning 
Umeå universitet har fått sitt Forskningsarkiv. Dess uppgift är bl.a. att vara resurs för 
studenters och forskares kunskapande inom en rad discipliner. Arkivet föddes ur 
samma kreativa process som också var upphov till det MIS-projekt, vars minnen vi har 
försökt frammana i denna artikel, minnen i ett framtidsperspektiv. En del av denna 
process’ egenheter är gemensamma för det utvecklingsarbete som vi bedrev i skolans 
värld och som bedrivits/bedrivs i Forskningsarkivet. Egenheterna kan sammanfattas i 
de tre teman som utgjorde plattform för MIS. Alla tre lever i sina tillämpningar på 
Forskningsarkivet. 
 Under MIS påbörjades arbetet i de medverkande skolorna att bygga sina egna 
”forskningsarkiv” till fromma för lärares och barns/ungdomars kunskapande. Kärnan i 
dessa ”arkiv” var kyrkböckernas informationsrikedom återgivna i mikrofiche och 
lagrade i skoldatorernas databaser. Denna kärna möjliggör en fortsatt uppbyggnad 
utifrån andra lokalhistoriska källor, bildmaterial, tidningar, intervjuer med de äldre i 
närsamhället osv. Det finns egentligen inga hinder och inga slut för detta kollektiva 
uppbygge. Årsklass efter årsklass kan bygga vidare. Var och en kan dra sitt strå till 
stacken, vara arbetsmyror. Lagrandet i ”arkiven” med dagens moderna tekniker är 
inget självändamål. Bruksvärdet av ”arkiven” är användningen, det forskande lärandet, 
som skall bidra till ökade insikter om den värld som vi lever i. Vår utopis sista mening 
blir att vi i framtiden vill se ”forskningsarkiv” i närsamhällenas bildnings- och kultur-
centra, i våra skolor, som skall vara en tillgång för alla i närsamhället. Vandringen är 
påbörjad. Vägen är lång, men för varje steg blir den ett steg kortare.   
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Jonas Liliequist  
 
 
 
 

Arkivet i undervisningen  
eller hur man kan få studenter att intressera sig för äldre handskrivet 
källmaterial 
 
 
Vad vore tillvaron utan regelbundna arkivbesök? Bra mycket glädjefattigare och inte 
alls lika spännande! Förstå mig rätt. Arkiv kan verkligen ge ett tråkigt, dammigt och 
stillastående intryck och finns det något mer gudsförgätet än ett landsarkiv efter 
stängningsdags i en svensk småstad? Ändå kommer jag alltid till en punkt i mitt 
skrivande när ett arkivbesök framstår som den allra största stund av lycka och 
spänning. Kan det finnas något mera upphetsande och roligare än att gräva i gamla 
arkivkartonger, frågar jag mig själv när alla diskursanalyser och tolkningsproblem står 
mig upp i halsen. Svaret är givet, för egentligen är jag ju i själ och hjärta inget annat än 
en arkivråtta, hör jag mig själv säga när arkivabstinensen tränger på. Eller kanske är 
jag bara tillbaka i tioårsåldern då jag samlade tändsticksetiketter och tvingade ut min 
bror på långa cykelfärder längs dammiga dikesrenar för att leta efter bortslängda askar 
som det stod Olssons lanthandel på eller något liknande. Hädiska tanke! Arkivforsk-
ning bedrivs förvisso under högst respektabla och allvarsamma former, men 
upptäckarglädjen och samlarinstinkten känns igen. Likaså dammet under naglarna. 
Kanske ämnesvalet för forskningen också blivit därefter skulle någon elak person 
kunna tillägga – tidelagare, landsstrykerskor, identitetstjuvar – människor som likt de 
bortkastade tändsticksaskarna hamnat i marginalen. Kan så vara, men vad jag vill ha 
sagt är inte bara att historisk forskning till viss del är och bör vara ett sorts hantverk, 
utan också att det bor en arkivforskare inom oss alla. Problemet är bara att fömedla 
detta till dagens studenter. Metodundervisningens nya teoretiska medvetenhet är 
förstås välbehövlig, men samtidigt finns det enligt min mening en risk att 
”gammaldags” arkivforskning hamnar i bakvattnet. Att överföra något av den 
upptäckarglädje och spänning som jag själv förknippar med att leta i gamla arkiv-
luntor, ser jag följaktligen som en viktig pedagogisk uppgift. Det handlar också förstås 
om att upprätthålla intresset för forskning i äldre historia. 
 Visst kan man titta för djupt också i arkivkartonger. Historiker är trots allt inte 
råttor, eller bör i varje fall inte vara det. Människans luktorgan mattas ganska snart. 
Vittringsförmågan avtar och letandet blir alltmer planlöst och ofokuserat. Samtidigt 
väcker de redan gjorda fynden nya idéer och uppslag för olika tolkningar och 
teoretiska analyser som bör tas till vara. Vår forskarinstinkt säger oss att det är dags att 
återvända till skrivbordet! Åtminstone är det så den ideala forskningsprocessen borde 
fungera – som en ständigt fortgående spiral av empirisk källforskning och teoretiska 
analyser. Men excerperandet kan också bli ett gift. Man dröjer sig kvar, beställer in en 
volym till, excerpterna blir allt mer vidlyftiga och disparata till innehållet. Allt mer 
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framstår som viktigt! Risken finns att man går ner sig i det empiriska träsket och 
sedimenteras som en fast inventarie i landsarkivets innersta hörn. Men den risken har 
knappast någon relevans för dagens studenter. Här gäller det tvärtom att med mild 
hand fösa tveksamma B- och C-studenter över tröskeln till arkivet och fram till 
läsapparaterna. Inte så att tanken på att forska i gamla källor skulle vara något 
främmande. Tvärtom, dagens studenter har ”forskat” om allt möjligt ända sedan 
mellanstadiet. Men att forska har enligt denna jargong ofta varit liktydigt med att saxa 
ur uppslagsböcker och hämta hem lättillgängliga uppgifter som råkar ligga på nätet. 
Att även en del av vårt äldre arkivmaterial nu börjar finnas tillgängligt i digitaliserad 
form på internet och kan brännas ner på CD-skivor förändrar inte något i sak. Den 
handskrivna stilen och det svåröverskådliga innehållet är det samma. Den nya tekniken 
ökar tillgängligheten och det är förstås utmärkt, men texterna måste fortfarande tydas 
och genomläsas sida för sida på samma mödosamma sätt som förut. Fortfarande gäller 
regeln att forskning i äldre arkivmaterial kräver en stor portion tålamod och gott 
sittfläsk. Behovet av ett samlat arkiv med forskar- och läsesal kommer nog knappast 
heller att försvinna. Farhågorna att vi skulle förvandlas från arkivråttor till modulråttor 
och stänga in oss framför datorskärmarna på våra tjänsterum, tror jag inte på. Det visas 
inte minst av livaktigheten på forskningsarkivet i Umeå som med sina mikrofiche-
samlingar, inlåningsrättigheter, läsapparater och nu också digitaliseringsresurser, har 
varit och är en oundgänglig tillgång för möjligheterna att bedriva historisk forskning 
om äldre tid, tjugofyra mil från närmaste landsarkiv. 
 Forskningsarkivet har också blivit en naturlig utgångspunkt för att föra in det 
historiska källmaterialet i historieundervisningen. Det är oftast här som B- och C-
studenter får göra sina första bekantskaper med äldre källmaterial. Att få studenter att 
gå dit har inte alltid varit lätt. Handskriftsstilen har kanske varit den största 
stötestenen. Knappast förvånande i en tid då skrivstilen inte längre vårdas och väl snart 
är ett minne blott. Jag brukar säga att jag har svårare att läsa mina egna inköpslistor än 
domboksprotokoll från 1600-talet, men det övertygar inte alltid. När väl tveksamheten 
inför att lära sig tyda handstilar övervunnits, återstår svårigheterna att hitta lämpliga 
ingångar och avgränsningar i arkivmaterialet som lämpar sig för övningar och 
uppsatsämnen. Här har avståndet till landsarkiv och riksarkiv kanske inneburit en 
komparativ fördel. Det gäller att arbeta ekonomiskt och hitta olika genvägar i 
arkivmaterialet när man väl får komma till skott. Hovrätternas brottmålsskrivelser kom 
redan tidigt i blickpunkten för sina möjligheter att kombinera breda översiktliga 
sammanställningar på regional nivå med mikrohistoriska undersökningar på lokal nivå. 
Domböckernas saköreslängder har varit en annan utgångspunkt som har visat sig 
särskilt användbar. Rättsmaterialet erbjuder överhuvudtaget många fördelar och med 
domböckerna som utgångspunkt har det med tiden utkristalliserats en sorts modell i 
flera steg för hur det äldre arkivmaterialet har introducerats och använts i 
undervisningen på olika nivåer vid institutionen för historia, numera historiska studier, 
i Umeå. Denna ”modell” om man nu kan kalla det för det, gör varken anspråk på att 
vara särskilt märkvärdig eller originell, men den har i alla fall avsatt sig i ett med tiden 
rätt betydande antal uppsatser på B-, C- och D-nivå som skrivits med utgångspunkt 
från äldre rättsmaterial. Mitt syfte är att berätta lite om detta. 
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Uppsatstema ”Brott och straff i 1600- och 1700-talens Sverige” 
Sedan mer än tio år tillbaka har ”Brott och straff i 1600- och 1700-talets Sverige” 
utgjort ett tema både för läskurser, metod- och teoriundervisning och uppsatsskrivande 
vid institutionen i Umeå. Detta avspeglar naturligtvis den starka ställning som 
forskning i rättshistoriskt material har haft sedan länge i Umeå. Men trenden mot 
modern historia gör sig gällande även här och den ökade pressen på studenter att klara 
av sina kurser i tid gör att många drar sig för att välja uppsatsämnen som har rykte om 
sig att vara svåra. Nu är svårigheten att lära sig läsa handskrivna texter nästan alltid 
grovt överskattad. Men det är klart, sticker man en 1600-talstext direkt under näsan på 
en student, så blir reaktionen nästan alltid en uppgiven suck. En bättre pedagogik har 
visat sig vara att utgå från saköreslängder. Saköreslängdernas uppgifter varierar i 
omfattning men följer i princip samma grunduppställning med namnet på den bötfällda 
personen först, följt av det brott som hon eller han har fällts för. Vidare kan man oftast 
utläsa om personen i fråga har erlagt böter eller fått ”pliktat med kroppen” som det 
brukar heta, det vill säga fått bötesstraffet omvandlat till någon form av kroppsstraff, 
vanligen ett antal piskrapp med ris- eller spöknippen. Titlar som avslöjar civilstånd, 
status, ålder och yrke förekommer också i varierande omfattning med vissa skillnader 
för kvinnor och män. Den stereotypa uppställningen och de korta formelartade 
notiserna underlättar för nybörjaren. Har man väl fått klart för sig i vilken ordning 
uppgifterna kommer, är det lättare att gissa sig fram och pröva olika möjligheter utan 
att alla bokstäverna i ett ord behöver vara identifierade. När ett ord är klart kan detta 
sedan användas som nyckel för hur olika bokstäver skrivs. Det blir som att lära sig läsa 
på nytt eller kanske snarare som att lösa korsord. Vissa ord återkommer ofta och känns 
snart igen utan att varje bokstav behöver nagelfaras. Med en tydligt präntad förlaga, en 
god portion envishet och bistånd från handledare, är studenterna på god väg att börja 
tyda handstilen redan efter några timmar.  
 Nu är det förstås inte bara handstilen som är främmande utan också stavningen 
och även vissa av de ord som används, särskilt då brottsbeteckningarna. Vad menas 
med ”bisloperska” och vad har man gjort när man får böta för ”svarlösa”? Även här är 
saköreslängdernas koncentrerade form av information en fördel. Samtidigt som 
studenterna tränar upp läsförmågan, leds man via ord- och lagböcker direkt in i det 
rätts- och kulturhistoriska sammanhanget utan att behöva arbeta sig igenom långa 
texter. Den här praktiskt inriktade pedagogiken har visat sig effektiv både för kortare 
introduktioner till källmaterialet och för själva uppsatsskrivandet på B-kursnivå. Den 
kräver förstås tillgång till en forskarsal med läsapparater så att handledningen kan ske i 
grupp. Fem, sex studenter har visat sig vara optimalt när det gäller uppsatsskrivning. 
Då hinner handledaren gå runt till var och en samtidigt som studenterna ganska snart 
också kan ta hjälp av varandra. Gruppdynamiken är viktig men helt avgörande för 
uppsatsarbetet är naturligtvis att handledaren i förväg noga har inventerat och gjort upp 
listor på läsbara saköreslängder från olika städer och tingslag som sedan kan fördelas 
på studenterna. I praktiken innebär det att varje student får en lista med 
mikrofichebeteckningar och kortnummer i handen, och sen är det bara att sätta igång. I 
takt med att läsförmågan har uppövats vilket brukar vara avklarat efter första veckan, 
samlas gruppen till fortlöpande seminarier. Seminarierna har karaktär av både läs- och 
arbetsseminarier där olika texter och konkreta metodiska problem behandlas. 
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 Vad förväntas då studenterna göra med sina excerpter? Syftet med uppsatsen på 
B-kursen är att lära sig grunderna i det vetenskapliga hantverket och för detta är 
saköreslängder ett utmärkt källmaterial. Här finns möjligheter att göra såväl 
kvantitativa sammanställningar som kvalitativa tolkningar med utgångspunkt från ett 
väl avgränsat material. Uppgiften i uppsatstemat Brott och straff i 1600- och 1700-
talens Sverige, består i att undersöka och analysera den bestraffade brottsligheten i ett 
tingslag eller en stad under några år. Resultatet redovisas till en början i en översiktlig 
tabell. Det första problemet handlar om kategorisering.  
 
Fig 1. Brottsfrekvens B-uppsats. Ur Anneli Fredriksson ”I lagens namn. En undersökning av den 
dömda brottsligheten i Västerbottens södra fögderi 1691-1694”, Institutionen för historiska studier, 
Umeå universitet, Ht 2002. 

Tabell 1. Antal dömda brott i Västerbottens södra fögderi 1691-1694 fördelat på 
brottskategorier. 
Brottskategori Antal Procent 
   
Domstolsbrott 78 36% 
Tredska/Förbudsbrott 36 +bybor 16% 
Sedlighetsbrott 36 16% 
Förtal/ Ärekränkning 24 11% 
Egendomsbrott 23 11% 
Våldsbrott 20 9% 
Kyrkobrott 2 1% 
   
Summa 219 +bybor 100% 
 
Källa: Saköreslängder i Svea hovrätts renoverade domböcker för Västerbottens södra fögderi. 
 
 Hur ska de olika brotten sammanställas till olika kategorier? Ska det ske efter 
historiskt samtida kriterier eller nutida? Ska brotten räknas efter dömda personer eller 
antal brottstillfällen? Och vad kan man egentligen utläsa om man gör på det ena eller 
det andra sättet? Undersökningen leder direkt in på metodiska frågor av central art. 
Källmaterialets tillkomst och representativitet är lika viktig. I vilken utsträckning kan 
bötesnoteringarna tänkas återspegla den faktiska brottsligheten? Vad säger oss 
materialet om människors benägenhet att ange och överhetens ambitioner och möjlig-
heter att kontrollera vissa beteenden? Att göra statistiken jämförbar över tid och 
mellan olika undersökningsområden är en annan viktig uppgift som också aktualiseras 
på ett naturligt sätt när studenterna arbetar i grupp med var sin undersökning. På detta 
sätt kan problem för problem diskuteras på fortlöpande seminarier och kopplas till 
relevant forskningslitteratur.  
 Efter att själva grundstatistiken är gjord får uppsatsskrivarna välja en aspekt eller 
företeelse att undersöka närmare. Det kan gälla en särskild brottskategori, hur brotten 
fördelar sig på män och kvinnor och olika sociala grupper eller i vilken utsträckning 
böterna omvandlades till kroppsstraff, bara för att ge några exempel. Möjligheterna att 
variera och individualisera är således stora trots den inledningsvis hårda styrningen. 
Samtidigt stimulerar seminarierna och grupphandledningen studenterna att blir mer 
aktiva. Man jämför sinsemellan och lär sig att se olika problem och formulera egna 
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förslag till lösningar. Samtidigt får man stöd av varandra. Upplägget att arbeta med 
uppsatsskrivargrupper innebär också att man mycket enkelt kan tillföra ett jämförande 
perspektiv. Varje enskild undersökning blir ju med nödvändighet begränsad till kortare 
perioder och begränsade områden som gör det svårt att urskilja säregenheter och uttala 
sig om förändringar. Detta kan kompenseras genom att de enskilda undersöknings-
områdena fördelas på olika tidsperioder och typ av regioner. Det finns till exempel ett 
omfattande och ganska lättläst saköresmaterial från 1690-talets Västerbotten med 
lappmarker, det vill säga hela nuvarande Västerbottens och Norrbottens län plus 
Torneå stad och tingslag samt Torneå och Kemi lappmarker. Här finns utmärkta 
möjligheter till ett jämförande perspektiv mellan stad och land och mellan olika 
språkliga och etniska områden. På B-nivå handlar det fortfarande mest om att ge 
underlag inför uppsatsseminarierna. En stående punkt i oppositionen utgörs av att 
opponenten jämför uppsatsskrivarens resultat med resultaten från sin egen 
undersökning. En annan möjlighet är att fördela uppsatsområdena i tiden så att 
saköreslängder från ett och samma område kan jämföras vid olika tidpunkter. På så 
sätt kan notiserna om enskilda människors öden infogas i större sammanhang på olika 
sätt och den vetenskapliga nivån höjas. 
 
Fig 2. Fördjupningsaspekt B-uppsats. Ur Anneli Fredriksson ”I lagens namn. En undersökning av den 
dömda brottsligheten i Västerbottens södra fögderi 1691-1694”, Institutionen för historiska studier, 
Umeå universitet, Ht 2002 

Tabell 3. Antalet dömda för sedlighetsbrott i Västerbottens södra fögderi 1691-1694 
fördelat på social tillhörighet och män respektive kvinnor. 
Social tillhörighet Män Procent Social tillhörighet Kvinnor Procent 
Soldat  8 40% Bonddotter 9 45% 
Dräng 5 25% Piga 6 30% 
Bondson 4 20% Kvinnoperson 2 10% 
Bonde 2 10% Änka 1 5% 
Ingen titel 1 5% Prostens dotter 1 5% 
   Bondhustru 1 5% 
      
Summa 20 100% Summa 20 100% 

 

Källa: Saköreslängder i Svea hovrätts renoverade domböcker för Västerbottens södra fögderi 

 
En tvåstegsmodell med sikte på forskarutbildning 
Just detta att man kommer enskilda historiska människor så nära och att man får ge sig 
i kast med att tyda alla de tecken och slängar som en skrivare gjorde för mer än 
trehundra år sedan, ger en stark känsla av historisk autencitet och upptäckarglädje. 
Hittills har ingen student hoppat av uppsatsskrivandet med motivet att det har varit 
tråkigt (och för övrigt inte heller för att det har varit för svårt att lära sig tyda 
handstilen). Genomströmningen har överhuvudtaget varit mycket hög och nära nog 
hundraprocentig. Många studenter har också fortsatt på samma tema på C-nivån, och 
det visar på ytterligare en finess med saköreslängder som historiskt källmaterial - de 
nästan obegränsade möjligheterna att utveckla undersökningen i olika riktningar. Inte 
bara kvantitativt genom att dra in längre sammanhängande serier av längder, utan 
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också och framför allt kvalitativt genom att utnyttja bötesnoteringarna som ingångar 
till rättsprotokollen. Bakom enkla rubriceringar som ”sabbatsbrott” och ”vitesmål” kan 
dölja sig omfattande omständigheter och komplicerade konflikter som ger mycket 
information om lokalsamhällets sätt att fungera. Har man tur finns det redan i 
saköreslängden hänvisningar till en foliosida i domboken där målet behandlades, eller 
rättare sagt där domen fastställdes. Annars får man gå efter datum och tingslag som 
nästan alltid finns noterat. Det kan ändå fordras rätt mycket genomläsningar av 
protokollen innan ärendets hela behandling är lokaliserad.  
 Det finns alltså stora möjligheter att vidareutveckla undersökningen i en B-
uppsats på C-nivå, något som också är tanken. Det räcker naturligtvis inte att bara följa 
upp olika bötesnoteringar. En C-uppsats ställer större krav på ett jämförande 
perspektiv och kräver också en tydligare anknytning till aktuellt forskningsläge och 
teorier som försöker förklara brottslighetens historiska förändringar. Uppsatsskrivaren 
på C-nivå förutsätts även arbeta självständigt i stor utsträckning. Uppläggningen av B-
uppsatsskrivandet får ses också i detta perspektiv. Det är den uttalade målsättningen att 
de från början fasta formerna för uppsatsskrivandet på B-nivå ska ge en trygg ram 
inom vilken de enskilda uppsatsskrivarna kan utveckla ett mer analytiskt och 
självständigt förhållningssätt i samverkan med varandra, istället för att sitta på var sitt 
håll och skriva med några futtiga timmars enskild handledning, för att sedan 
konfronteras i ett slutseminarium. Upplägget av B-uppsatsen får alltså ses som steg ett 
i en flerstegsmodell där C-uppsatsen utgör det andra steget på vägen mot en forskar-
utbildning.  
 Uppsatsskrivandet handlar ju inte bara om att lära sig att arbeta vetenskapligt 
utan också om att presentera ny kunskap. Med åren har kunskapen om hur brotts- och 
konfliktmönstren har utvecklats och varierat mellan olika områden i Norrland blivit 
rätt avsevärd för vissa perioder under framför allt det sena 1600- och första hälften av 
1700-talet. En översiktlig sammanställning väntar ännu på att göras, men det står klart 
att till exempel våld tycks ha varit ett betydligt vanligare inslag i Torneå än i Luleå, 
Piteå och Umeå, och att brott mot överhet och regleringar dominerade bötesbilden i 
Lappmarkerna. Våld och ärekränkningar har varit föremål för flera jämförande studier 
över tid med anknytning till civiliserings och disciplineringsteorier. Resultaten kan 
dock vara svåra att värdera eftersom undersökningarnas omfattning även på C-nivå 
ändå måste bli rätt begränsade. Undersökningar från såväl Gävle som Umeå visar att 
konfliktmönstret ändrade karaktär så att våld och ärekränkningar var vanligast mellan 
sociala jämlikar och förekom i alla sociala skikt på 1600-talet medan drängar och 
hantverkarungdomar stod för en allt större andel av de våldsdömda på 1700-talet 
samtidigt som stadens borgare försvann ur bötesrullorna. Möjligheterna att göra mer 
omfattande och avancerade studier ökar förstås i takt med att nya uppsatser skrivs. 
Men de samlade uppsatserna utgör redan idag en första fakta och analysbas för en mer 
omfattande forskningsuppgift. 
 Den arbetsmodell som har utvecklats på temat brott och straff med utgångspunkt 
från saköreslängder, skulle naturligtvis kunna utvidgas till andra källserier. Ett 
medvetet inventerings- och planeringsarbete för att på liknande sätt bygga upp en bank 
av lämpliga uppsatsämnen skulle också vara positivt för genomströmningen på i första 
hand B-kursen och ge en bra förberedelse för C-uppsatser. Det fordrar förstås att 
forskningsarkivet ges större resurser både för inköp av mikrofichekort och läsapparater 
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och får en större forskar- och läsesal. Det skulle också kunna ge bättre förutsättningar 
för att använda det äldre litteraturbeståndet från 1600- och 1700-talen som nu ligger 
mer eller mindre outnyttjat i universitetsbibliotekets magasin. Umeå UB saknar idag 
en specialläsesal. Forskningsarkivet skulle kunna fylla den uppgiften också, men då 
krävs som sagt en utbyggnad. Till sist, hela upplägget av uppsatstemat brott och straff 
bygger på att undervisningen kan förläggas till forskningsarkivet. Inte bara för att 
källmaterialet förvaras där utan också för att ge studenter en känsla för olika sorters 
källmaterial och vilka möjligheter som finns på ett arkiv. Genom forskningsarkivet har 
också här i Umeå förutsättningar skapats för en kreativ forskningsmiljö trots de långa 
avstånden till centrala arkiv. 
 
 

 
 

Sida ur saköreslängd 1696, Svea hovrätts arkiv, renoverade domböcker Gävleborgs län. 
(Jämför avskriften på motstående sida) 
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folio 1217h 
 
Wahlbo och Hille Marker Summa Cronan Häradet Målsäg Kyrkan Rättens Kropps 
       tinglag  sölf.mynt  aren och de ensak plikt 
Wintertinget d. 2      fattige 
martii och fölliande dagar 
 
Wahlbo Sochn 
Per Joensson i Åhsbygge by 
för tresko att Komma 
i skiuts 3 24 8 8 8 
 
Sommar och Höste 
Tinget d. 7 Septembris 
och fölliande dagar 
      Wahlbo Sochn 
 
desse effterskrefne plich 
tade för Sabbats brott 
nl. Båtsman Lars Larsson 
i Lund med Stocken 
2 söndagar 40 10      10 
 
Lars Persson wid Siön Dito 40 10      10 
 
Ladugårds drängen Erich 
Dahlin för Stöld 649:2 16 
Smt bötar under Höglofl. 
Kongl. Hofrättens Resolution 
 
Jacob Kohlares 2ne finnar 
Erich och Jacob wid Har 
näs för stöld att mista 
 
Transporteras 83 20:24  8 8 8  20 
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Arkivpedagogik - erfarenheter från Forsknings-
arkivet vid Örebro universitetsbibliotek 
 
 
Inledning 
När författaren Sven Lindqvist gav ut handledningen ”Gräv där du står – Hur man 
utforskar ett jobb” (1978) så blev bokens huvudtitel ganska omgående ett vedertaget 
begrepp i svenska språket. Genom att anlägga ett trettiotal olika perspektiv och 
sökmöjligheter för att utforska arbete och arbetsvillkor med cementindustrin som 
exempel, skulle arbetarna kunna återerövra sin del av historien, menade Lindqvist. 
Bokens radikala utgångspunkter uttrycker också ett förhållningssätt till arkiv och 
arkivhandlingar, men begreppet arkivpedagogik var ännu inte ”uppfunnet”, åtminstone 
inte officiellt. I dag kan nog boken uppfattas mera som konventionell än nyskapande 
och nutida elektroniska sökmöjligheter lyser av förklarliga skäl med sin frånvaro. 
 Ett mera uttalat pedagogiskt syfte finns i Eva Sjögren och Catarina Lundströms 
bok ”Historia på riktigt – arkivpedagogik i praktiken” (2001). Framställningen är en 
redogörelse för hur arkivmaterial kan presenteras inom skolvärden, framför allt för 
lägre årskurser. Metodiken består i att representanter från arkivväsendet kommer till 
skolan med ett antal exempel på kopior av arkivhandlingar, ett slags miniarkiv 
förpackat i en resväska. Syftet är att skapa intresse för arkivhandlingar och givetvis att 
förstå vikten av dokumentation. Det finns åtminstone en beröringspunkt mellan ”Gräv 
där du står” och ”Historia på riktigt”. Båda betonar vikten av empiriska och lokala 
utgångspunkter för att förstå historien. I ”Historia på riktigt” finns ett avsnitt om 
moderna elektroniska sökverktyg, men utgör en förhållandevis liten del av hela 
framställningen. 
 Varken ”Gräv där du står” eller ”Historia på riktigt” vänder sig till den akademi-
ska forskningen, vilket inte hindrar att det finns kopplingar till denna. Inom 
exempelvis historielärarutbildningen vid Högskolan i Malmö utgår man från det lokala 
perspektivet för att sedan fokusera studierna på större sammanhang. Lars Berggren och 
Mats Greiffs lärobok ”Svensk historia från vikingatid till nutid” (2000) är exempel på 
denna metodik. I ett föredrag på historikerdagarna i Örebro i april 2002 menade Mats 
Greiff att denna metodik också är ett sätt att profilera historieämnet i Malmö gentemot 
forskningen vid Lunds universitet. Detta gäller inte minst ämnet ekonomisk historia 
som i Lund sedan flera decennier är mera strukturanalytiskt och makroorienterat än på 
andra lärosäten i Sverige. I stället för att ”kopiera” ämnet från Lund så vänder man 
istället ”upp och ned” på historieperspektivet i Malmö, förklarade Mats Greiff. Alla tre 
ovan nämnda perspektiv fokuserar på arkiv som informationskälla och inte minst 
pedagogiska aspekter. 
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Arkivpedagogik 
Arkivpedagogik blev ett vedertaget begrepp på 1990-talet. I den statliga utredningen 
Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78) betonar man vikten av arkiv-
pedagogik som den förmedlande länken mellan arkiven och dess användare, särskilt  
med barn och ungdomar som målgrupp. Man anför flera skäl till detta. Ett är 
demokratiargumentet, att medborgaren redan i skolan ska få tillgång till arkivmaterial. 
Ett annat skäl är att man får insikter i källkritik, särskilt om man jämför olika arkiv-
material. I utredningen menar man att arkivpedagogik till en väsentlig del handlar om 
att skapa nätverk mellan arkiv och skolor i syfte att sprida kunskap om arkiven som 
informationskälla.  
 
Arkivpedagogik – forskningsarkivet vid Örebro universitetsbibliotek 
Som framgår av uppsatsen av Gunilla Hammarland finns sedan 1999 ett forsknings- 
och författararkiv vid universitetet. Redan tidigt framhöll man bland annat från histori-
kers håll, att man här skulle avsätta medel för en arkivpedagog på deltid. Arkivpeda-
gogtjänsten som är på 25%  fullgörs som ett uppdrag inom ramen för lektorstjänsten i 
ekonomisk historia som är förlagd till institutionen för ekonomi, statistik och 
informatik (ESI) . Praktiskt går det till så att arkivpedagogen har mottagningstid på 
Forskningsarkivet två halva dagar i veckan. Det går också att träffa denne efter över-
enskommelse. Såväl mindre som mera omfattande arbetsuppgifter förekommer utöver 
mottagningstiderna. 
 Arkivpedagogens uppgifter får oftast utformas efter lokala förutsättningar. Forsk-
ningsarkivet är i första hand till för universitetets lärare, forskare och studenter. Följ-
aktligen så är arkivpedagogens arbetsuppgifter i huvudsak riktad till dessa grupper. 
Vissa kontakter utanför universitetet görs emellertid, t ex deltagande i konferenser, 
temadagar och liknande som rör kontaktfrågor mellan arkiv och målgrupper utanför 
universitetet. Parallellt med den reguljära verksamheten har arkivpedagogen ofta ett 
eller flera andra göromål som knyter an till verksamheten, exempelvis framställning av 
informationsmaterial, utformning av enkäter och så vidare. Nedan följer en resumé av 
erfarenheter från den reguljära verksamheten och andra göromål vid Forskningsarkivet 
vid Örebro universitetsbibliotek. 
 
Forskningsarkivets referensgrupp 
Grunden i nätverket inom universitetet utgörs av Forskningsarkivets referensgrupp 
som består av chefen för forskningsarkivet, arkivpedagog, representanter från univer-
sitetets tiotal institutioner samt dess arkivarie. Referensgruppen sammanträder 2-3 
gånger per termin. På agendan står exempelvis ekonomiska ramar, införskaffande av 
arkivmaterial och tänkbara sätt att nyttja arkivet. Ett viktigt syfte med referensgruppen 
är också att skapa förståelse för att arkivets handlingar kan användas av alla institu-
tioner, om än i varierande omfattning. Sammanträdena äger oftast rum i anslutning till 
forskningsarkivet eller biblioteket, men det förekommer också att man förlägger 
mötena till arkivinstitutioner utanför universitetet. Arkivpedagogens roll i referens-
gruppen består i att bearbeta synpunkter och komma med förslag till åtgärder som 
marknadsför forskningsarkivets möjligheter. 
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Riktad marknadsföring 
Forskningsarkivets referensgrupp och de kontakter som där finns håller på att komp-
letteras. Nätverket ska göras mera finmaskigt och marknadsföringen mera riktad till 
avgränsade målgrupper. Bland förslag till ökad kännedom om forskningsarkivet märks 
till exempel att skrivelser och påannonser i fortsättningen bör sändas till flera personer 
med nyckelpositioner, studierektorerna på flerämnesinstitutioner bör ingå i målgrupper 
liksom studenternas organisationer. En plan för inbjudningar till olika målgrupper har 
tagits fram av överbibliotekarien, chefen för Forskningsarkivet och arkivpedagogen. 
Planen ska verkställas under innevarande läsår. 
 
Mottagningstider 
Som tidigare nämnts har arkivpedagogen mottagningstid normalt två gånger i veckan, 
fördelat på en förmiddag och en eftermiddag om detta är möjligt. Antalet besök på 
mottagningstiderna varierar rätt avsevärt. Veckorna närmast förevisningar av arkivet 
och uppsatsskrivande kan det vara tre till fyra besök per mottagningstid. Arkivpeda-
gogens insatser varierar från enkla instruktioner för sökning som kan ta 5-10 minuter 
till att mera inta rollen som tillfällig handledare. I dessa fall kan besöket ta en timme 
eller mera. Det förekommer också att student uppsöker arkivpedagog vid mer än ett 
tillfälle. Efter en förevisning av arkivet för exempelvis ett 15-tal historiestudenter kan 
man räkna med att omkring fem av dessa sedan återkommer med frågor rörande just 
deras uppsatsämne, antingen på ordinarie mottagningstid eller efter överenskommelse. 
 
Arkivpresentation på video 
I dokumentärt syfte framställdes på senhösten 2001 en informationsvideo med titeln 
”Forskningsarkiv i fokus – exempel från Örebro universitetsbibliotek”. Videon kan 
betraktas som lågbudgetproduktion då den gjordes som praktikantarbete av två elever 
från medieprogrammet vid en av stadens gymnasieskolor. Praktiken gjorde eleverna på 
avdelningen för Teknisk service vid universitetet. Videon är avsedd endast för internt 
bruk. Informationsvideon som är drygt 30 min lång består av tre delar. I en inledande 
del gör förste bibliotekarie Gunilla Hammarland en allmän presentation av arkivet och 
en utförligare föredragning om författare så som Jeremias i Tröstlösa (Levi Rickson), 
Harald Forss och Sten Hagliden samt konsul Birger Mörners samling. Därefter illustre-
rar arkivpedagogen olika sökmöjligheter med utgångspunkt från Jeremias i Tröstlösa. 
Det är ingen tillfällighet att just han används som exempel. Vid sitt frånfälle 1967 var 
han 99 år. I Johannes Edfeldts minnesord över honom så beskrivs hans författarskap 
som både enkelt och naivt och man får intryck av att tiden sedan länge sprungit ifrån 
Jeremias. Här finns sålunda en utmärkt illustration av tidsavståndets betydelse vid 
bedömningen av en författares verk. Flera av författarna vars efterlämnade material 
finns på arkivet, väntar ännu på sin vetenskapliga analys. Videon avslutas med att 
professorn i svenska Per-Axel Wiktorsson (emeritus 2002) presenterar faksimilutgåvor 
och källskrifter från Centrum för Nordiska textstudier, som är en avdelning inom 
Forskningsarkivet. Videon har använts vid ett antal tillfällen men är numera snarare ett 
reservstoff. Om exempelvis en student inte kunnat närvara vid arkivpresentation i 
grupp kan man få låna videon i stället. 
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Avslutande synpunkter 
Det första och kanske mest slående är att många faktiskt aldrig har varit på ett arkiv - 
jag börjar alltid arkivvisningen med att ställa den frågan. I en grupp på 10-15 kan det 
vara tre eller fyra som räcker upp handen. Det är oftast då i mer eller mindre privata 
ärenden man har haft anledning att göra arkivbesök. Besökarna fascineras också av 
presentationen av historia på CD-skivor, medan man har ett mera avvaktande och 
sökande förhållningssätt till mikrokort och mikrofilm. Som en av arkivpedagogens 
främsta uppgifter ser jag att visa hur man kan koppla samman olika tiders sätt att 
bevara historia. Mycket – men långtifrån all – information kan man få upp på bild-
skärmen i datorn. Med datorns stora sökmöjligheter med länkar till andra arkiv kan 
man nå mycket information, men sedan kan den vara ”förpackad” på olika sätt – detta 
bör vara en bestående lärdom från förevisningen av forskningsarkivet oavsett vilket 
ämne man läser.  
 I framtiden ser jag tre steg i arkivpedagogiken vid Forskningsarkivet vid Örebro 
universitetsbibliotek. Det första består i att gå vidare på den redan inslagna vägen att 
sprida kännedom om Forskningsarkivet inom universitetet. När de största arkiv-
samlingarna är katalogiserade och arkivets infrastruktur är mera ”färdig” kan steg två 
påbörjas, att bli med i nationella referensgrupper rörande arkivpedagogik. En sådan är 
under uppbyggnad i Riksarkivets regi. I ett tredje steg bör Forskningsarkivet också 
vara med i en internationell referensgrupp. Arkivpedagogik är av konferensinbjud-
ningar att döma ett stort och växande område internationellt.  
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Tankar utifrån och kring Umeåmodellen 
 
 
En lång prolog 
Det är en ”demokratisk” truism att all forskning måste ha tillgång till material, bra 
material samt någorlunda lättåtkomligt och lätthanterligt material. Lika självklart är 
emellertid, att detta kan variera högst betydligt. En kirurg och en idéanalytiker 
utforskar helt olika sidor av människan – dess ”trasiga fodral” respektive hennes 
”vetenskap och vett”. I den här betraktelsen håller jag mig till det sistnämnda, till den 
forskning som sysslar med vad den mänskliga odlingen frambragt av gott och ont.1 

Information, med stort I, är, som jag ser det, det ytterst överordnade begreppet. 
Tankekonstruktioner med målet att hierarkisera kan ofta ges formen av julgranar: 
stjärnan i toppen, som lyst, och lyser, allt sedan staten – och andra arkivbildare – 
började samla på sig alla sina uppgifter, är följaktligen Information. Ljusen här och där 
längre nere, som ovillkorligen måste vara elektriska och bindas samman av en obruten 
ledning, blir med konsekvens innehållet i arkiv, bibliotek, museer och den mer eller 
mindre milda behandling detta innehåll ges av diverse forskare. Därtill, vill jag hävda, 
borde mycket mer tid ägnas åt att diskutera hur de som befolkar denna ABM-sfär i 
högre grad skulle kunna komplettera varandra i kunskapssökandet och -bygget.  

Jag har lekt med tanken att anordna en kurs på forskarutbildningsnivå om 
förvaltningshistoria. Statens relation till samhället, förvaltningen alltså, står centralt i 
problemformuleringarna vid varje historisk institution med självaktning. Drömmen är 
att efter kursläsningen kunna gå runt i arkivlokalerna och ställa frågan: ”Förklara nu 
varför de här bestånden vid den här och den här tiden är så omfattande, och tala sedan 
om för mig när och varför de minskar!” Varför sväller somt enormt under stormakts-
tiden, och vad är orsaken till att det sedan minskar? Hur ter sig folkhemmet och 
välfärdsstaten i hyllmeter, o.s.v.? (Förre riksarkivarien Erik Norberg har ofta tillgripit 
denna metod, när han velat förklara arkivväsendets utveckling för oinitierade.) 

Självklart skall materialet, oavsett om det förvaras i arkiv, bibliotek eller museer, 
främst användas som källor för så väl formulerade frågor som möjligt. Av erfarenhet 
vet jag vad det betyder att kunna dra växlar på den ”kringinformation”, det ”extra-
kunnande”, som arkivarierna besitter. I den forskarutbildning jag har ansvaret för får de 
arkivberoende doktoranderna skriftligen presentera sina ämnen på en A-4-sida eller 
två, som någon lämplig person vid det aktuella arkivet begrundar någon dag, innan 
dessa båda informationshanterare möts för ett utbyte av tankar. Det finns inte, och skall 
inte finnas, arkivförteckningar som kan ersätta dessa sant humanistiska träffar (däremot 

                                                           
1 Närbesläktad med denna uppsats är mitt bidrag i Av kärlek till arkiv. Festskrift till Erik Norberg, 
Stockholm 2002.  
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skulle jag – efter att ha sett resultatet av sådana kontakter – gärna se att det funnes 
möjligheter att dela vissa tjänster mellan arkivväsendet och universitetsinstitutioner). 

Vandra runt kan och bör man i undervisningen naturligtvis också göra, vad gäller 
museala ting. Vid otaliga tillfällen har jag använt mig av Kaplansgården i Härkeberga 
socken i Uppland för att få kolleger från kontinenten att förstå vad en svensk bonde var 
i förhållande till andra samhällsgrupper i gången tid. Det är inte förr än utlänningarna 
rent fysiskt står i köket i denna gård, där präst och landbo delade spis, som de fattar att 
en svensk bonde inte var ett liveget kreatur. Är man redan i dessa trakter, har det sina 
givna poänger att ta sig de få kilometerna från Kvekgården i Örsundsbro, där man 
fortfarande kan få en uppfattning om hur en ”skogsbonde” levde genom århundraden, 
ned till Salnecke slott i samma socken, där överklasslivet ända sedan medeltiden anas – 
och på vägen passerar man för övrigt Sveriges första konsum, ”Kappen”, tillkommet på 
initiativ av den socialt medvetne landshövdingen Robert von Kræmer, som om 
somrarna residerade på det närbelägna, lika intressanta Taxnäs, där man också om 
hösten kan passa på att plocka majs. 700 års svensk historia på en knapp halvmil, och 
dessutom i en underbar miljö, det är inte dåligt! Har jag utombys folk med mig hemma 
i Ramsjö i nordligaste Hälsingland, Sveriges mest bolagsuppköpta socken, visar jag 
dem gärna vad träpatronernas närvaro betytt för kultur och kulturlandskap, sociala 
förhållanden och lokalpolitisk ”profil” – och varför. 

Forskningsbiblioteken är givetvis inte sämre – i varje fall inte vad gäller deras 
äldre bokbestånd, som ju är ordnade efter mänskligt huvud och mänskliga behov. Efter 
avslutad kurs i lärdomshistoria tar man naturligtvis med sig doktoranderna upp på 
Carolina Redivivas vindar och ber dem göra reda för när och varför samlingarna av 
”sociologi” börjar svälla, man frågar dem om orsakerna till att almanackorna i Sverige 
efter senaste sekelskifte inte längre också ges ut på finska och samiska, som var fallet 
under hundratals år, och man ber dem förklara orsakerna till att man under inga 
omständigheter får låna hem moderna finländska doktorsavhandlingar, när det är fullt 
möjligt att ta med sig norska och danska ut på stan. Svaren på dessa frågor är viktiga 
för att förstå stora delar av det ständigt skiftande kulturklimat vi lever i. 

En, som jag ser det, spännande sida av all informationsvetenskap är hur vi som 
vardagsmänniskor och forskare förhåller oss till både samtid och det förgångna. Går vi 
på museer – möjligen med undantag för Moderna museet –, gör vi det för att skaffa oss 
kunskap om hur det var förr (och i bästa fall också varför det mesta då var annorlunda 
än i dag). Vi möter något vi mist kontakten med, eller skulle förlora relationen till, om 
fornsamlingar inte funnes. Rätt ofta handlar det om samma sak i kontakten med ett 
arkiv – om vi inte uppsöker det för att få uppgifter om inkomstförhållanden som 
hjälper upp våra pensionspoäng eller något annat nutidsanknutet. Arkivmaterialet är så 
att säga både levande och avsomnat. Sak samma med innehållet i forskningsbiblio-
teken. Dit vänder vi oss både för kunskap om de senaste teoretiska och praktiska rönen, 
den levande s.k. forskningsfronten, och för information om hur man tidigare sett på 
saker och ting. Tjugo år gamla handböcker om persondatorer hör till IT-teknikens 
historiografi och inget annat. I den meningen är de lika ”döda” som ”dött” arkiv-
material och föremål som inte längre nyttjas i vardagslag. Men för den skull är de inte 
ointressanta för informationshanterare av olika slag. Det allra mesta av innehållet i 
forskningsbibliotek används med andra ord på precis samma sätt som arkivmaterial, 
vilket det finns anledning att reflektera över. 



 

 184

Informationshanterare behöver information. Detta låter enkelt, men är det inte 
alltid. Den som sitter i en universitetsstad med både landsarkiv, forskningsbibliotek 
och en behaglig närhet till kungl. huvudstaden med alla samlingar som där finns förstår 
nog bara med svårighet – om alls – vilka problem de kolleger har, som inte har sådana 
faciliteter nära till hands. ”Vad som är bra för Umeå är bra för resten av universitets- 
och högskoleorter”, brukar jag hävda, när jag ombeds kommentera kopiering av arkiv-
material och annat på olika sätt. I detta sammanhang behöver det knappast påpekas, att 
det var förenat med åtskilliga svårigheter att för nu länge sedan dra i gång inte minst 
historiskt inriktad forskning, när Umeå universitet grundades. Inget landsarkiv eller 
någon del av något landsarkiv flyttades dit – det blev ju kvar i Norrlands Athen –, och 
den enda möjliga lösningen blev, som känt är, massfilmning och att bygga upp 
forskningsarkivet. Det är med beundran man måste tänka på både hur arbetsamt det 
måste ha varit att planera allt som var förenat med detta, och att man fick universitets-
ledningen att förstå, att man också måste satsa ordentliga ekonomiska resurser för att få 
något för en verklig vetenskapsproduktion vettigt till stånd. 

Tillgängligheten till arkiven i största allmänhet är ju en demokratifråga av högsta 
rang. Den medborgerliga rättssäkerheten garanteras, samhället blir kontrollerbart, när 
möjligheten finns att gå till det material som vittnar om på vilka grunder beslut av olika 
slag fattats. När jag en gång bjudits in till Moskva för att föreläsa om svenska 
samhällsförhållanden i stort, var det enda åhörarna visade sig verkligt intresserade av 
den svenska offentlighetsprincipen applicerad på arkiven, som min hustru samtidigt 
fick tillfälle att tala om och locka unga ryska studenter till Uppsala landsarkiv med. Så 
någon glädje blev det också med den inbjudan. 

Medborgarrätt, ja. Nu finns det ju också s.k. akademiska medborgare, cives 
academici, sedan åtminstone medeltiden, som befolkar vetenskapernas fria republik, i 
vilken de jämt och ständigt förväntas ställa nya frågor fritt och självständigt samt 
presentera tidigare okända svar om det mesta som rör mänsklig sammanlevnad. Hur 
mår egentligen dessa figurer i olika avseenden? Lyser alla ljusen i julgranen lika klart 
och skarpt? Är hon och han verkligen fullvärdiga medborgare, eller är de undersåtar i 
informationssamhället, där andra än de själva i själva verket dikterar vad de skall ha 
tillgång till? 

I min föreställningsvärld är talet om medborgarna och medborgarsamhället ingen 
metafor i detta sammanhang utan gravaste allvar och en påtaglig realitet. Kan 
forskning bedrivas på lika villkor överallt och av alla? Har verkligen alla samma 
tillgång till den informationsbas som behövs för olika frågeställningar? Här avser jag 
olika typer av material – både sådant som förvaras i arkiv, på bibliotek och museer. Att 
svaret alls inte kan bli ett entydigt ”ja”, är allom bekant. Alla som piratkopierat ur 
böcker man inte får piratkopiera ur, men som ändå måste ske för att motverka bristen 
på kurslitteratur, där sådan inte finns att tillgå, vet vad det i vardagen handlar om. 
Säkert skulle man jubla runt om på högskoleorterna, om allt som finns på Carolina 
Rediviva och KB funnes som ”print-on-demand”. Må Gutenbergprojektet leva vidare! 

Ändå är det min fasta övertygelse, att inte alla i universitets- och högskolevärlden 
känner till dessa problem i all deras vidd, och bland dessa finns människor som sitter i 
beslutsfattande positioner. Nya universitets- och högskoleorter med åtföljande 
”professorsprogram” har de senaste årtiondena stampats ur marken i en takt, som inte 
har sin motsvarighet tidigare, om så århundrade läggs till århundrade. Denna 
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utveckling har tveklöst sina goda sidor, ty spridningen av den högre utbildningen både 
geografiskt och socialt är ju också en första rangens demokratifråga. En annan demo-
kratifråga är sedan, om vi kan erbjuda alla samma, rika seminariekultur med levande 
diskussioner, en kritiskt diskuterande massa, om alla ämnen tillåts breda ut sig till alla 
nya lärdomsorter. En lärare och en doktorand är ingen ideal situation, och den aspekten 
måste även få plats i debatterna om vad man bör sjösätta av program och inte. Under 
medeltiden fick nordiska studenter gå till fots till Paris och Bologna; nu, när det finns 
flyg och X 2000, tycks ofta många vilja stanna kvar hemma i den egna busken utan 
möjligheter att blicka ut över den egna horisonten. 

Frågan är nu, om man i den rekordsnabba högskolesatsningen i tillräcklig grad 
samtidigt och parallellt fört en tillräcklig diskussion om att den utlokaliserade akade-
miska forskningen också överallt får samma tillgång till nödvändiga basfakta och 
information i stort. Ser man ut över universitets- och högskolegeografien, är det svårt 
att ge ett jakande svar på denna fråga. ”Det problemet får lösas inom givna, normala 
budgetramar”, är ett svar man allt för ofta hör. Röster har ju också ibland höjts för att 
stycka landsarkiven och pytsa ut dem på de nya lärdomsorterna, men nu har, som känt 
är, dessa blivit så många, att var och en, lyckligtvis, inser att detta inte innebure någon 
lösning. 

För att bevara en verklig medborgerlighet, en verklig demokrati, i dagens 
akademiska värld är det alldeles nödvändigt, att det inte blir tal om A- respektive B-lag 
i både undervisning och forskning. Vad gäller undervisningen, tror jag att faran är rätt 
liten – de nya universiteten och högskolorna lockar inte sällan med högre löner än vad 
vi kan få, som har slitit och släpat i 526 år, så goda lärarkrafter råder det ingen brist på, 
men vad gäller forskningen finns problemen där. Och det är ju egentligen ”bara” arkiv-
verket och forskningsarkivet i Umeå som under lång tid förstått, att läget måste rättas 
till. Ett steg i rätt riktning var självklart när forskningsarkivet vid Örebro universitet 
öppnade år 2000, och man kan bara hoppas att allt det mångfaldigade material som då 
fördes dit vart efter kompletteras, så att den regionala prägel materialet till att börja 
med fick tonas ned. I annat fall blir det bara som om Örebroforskarna fått ”sin” del av 
Uppsala landsarkiv. Den satsning man där nu gjort i och med inrättandet av en deltids-
tjänst som arkivpedagog, som också kan ”lyssna in” en rad behov ute på institu-
tionerna, ter sig i mina ögon mycket spännande, lovande och efterföljansvärd. 

Det allra bästa med filmning, digitalisering och annat mångfaldigande av arkiv-
materialet är att det är först med SVAR:s och Arkions etc. verksamhet som vi i forskar-
samhället kan börja ställa frågor till utvecklingen i hela vårt avlånga land i alla 
tänkbara avseenden. Med svenskt biografiskt lexikon på CD-rom kan man göra vilka 
sökningar man vill. Alla som hade något att göra med Göta kanal svarar villigt, bara 
man ger sig tid att fråga. Och forskaren sitter med sin NAD-skiva på CD-rom eller 
NAD på nätet och har det trevligt – för trevligt måste det ju vara, eljest blir det aldrig 
någon bra forskning. Styckar vi landsarkiven, kommer däremot forskningen att bli än 
mer regionalt för att inte säga lokalt avgränsad än hittills, och det kan ju inte vara 
någons innersta önskan.  
 
Äntligen Umeå! 
Jag har roat mig med att göra en inte allt för ambitiös jämförelse av vad som sedan 
1960 givits ut i avhandlingsserien vid min egen institution, Studia Historica Upsal-
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iensia, och vad som från och med 1984 producerats av forskning med olika typer av 
bistånd från forskningsarkivet i Umeå. Av de drygt 200 Uppsalaavhandlingarna har i 
det närmaste två tredjedelar hämtat sitt huvudsakliga källmaterial från arkiv i Uppsala 
och/eller Stockholm, och bortser man från vad Uppsala landsarkiv försett forskningen 
med vad gäller samhällsförhållanden i en rad avseenden, ger sig här många under-
sökningar av den svenska statsmaktens olika yttringar över tid till känna. En dryg 
tiondedel har främst stött sig på tryckt källmaterial, och i denna kategori dominerar, 
naturligen, arbeten av idé- eller debattanalyserande art. 

Ungefär en fjärdedel av avhandlingarna i den aktuella serien har hämtat sin 
främsta näring ur arkiv på andra orter. Här återfinns den forskning, vilken i Uppsala 
inte är särskilt framträdande, som ägnat sig åt förhållanden i främmande länder och 
även exempelvis åtskilliga undersökningar om (e)migration och folkrörelser. Om mer 
tid stått mig till buds, skulle säkert en jämförelse med t.ex. Lundaserierna ge ett delvis 
annorlunda resultat, i vilket inslaget av i Stockholm förvarat material sannolikt bleve 
mindre omfattande. Det är nu, Gud ske lov, som alltid, inte historikerns uppgift att 
bedöma om detta resultat är bra eller dåligt – kvaliteten på Uppsalaavhandlingarna kan 
ju inte avgöras med den metod som här tillämpats – men visst kan man med visst fog 
tala om ett rätt stort inslag av provinsialism vad gäller Studia Historica Upsaliensia. 
Den svenska centralmakten och orter belägna inom Uppsala landsarkivsdistrikt har fått 
sin beskärda del. 

Vad ger då det material om forskningsarkivets verksamhet vid handen, som ställts 
till mitt förfogande av föreståndaren Mats Danielsson? I detta kan man alltså studera de 
171 publikationer (eller snarare vad som tryckts som antingen monografier eller 
artiklar i samlingsverk) som under de senaste tjugo åren tillkommit med forsknings-
arkivets inblandning, vilken varit/är av skiftande natur. (Utöver vad som publicerats 
kommer ett för mig okänt antal seminarieuppsatser, som givetvis är vida större än 
antalet tryckalster.) En kategori utgörs av de arbeten som vilar på det material 
forskningsarkivet självt producerat utifrån primärkällor, en andra består av de tillfällen 
forskningsarkivet lånat in material från andra arkiv, och en tredje, slutligen, av den 
tekniska hjälp man bistått med i form av skanning, reproduktion av kartor m.m. 
Kategorierna är varandra inte uteslutande – i rätt många fall (17) har alla de tre typer av 
tjänster forskningsarkivet kan erbjuda tagits i bruk av forskarna. 

Ser man till det totala antalet publikationer, 171, har forskningsarkivet på olika 
sätt varit inblandat i 303 fall, och av dessa ”hjälptillfällen” är två tredjedelar att hänföra 
till Norrlandsanknuten forskning (av de 171 titlarna har drygt 100 anknytning till 
Norrlandslandskapen; jämför gärna i hur hög grad Uppsalaforskningen är koncentrerad 
till Stockholms- och Uppsalaregionen). Man må anse att inriktningen på Norrland är 
påfallande hög med tanke på forskningsarkivets möjligheter att tillhandahålla material 
från hela landet, men å andra sidan bör man minnas att norra Sverige genom till-
komsten av Umeå universitet och dess forskningsarkiv dragits in och synliggjorts på 
historieforskningens (men även annan forsknings) karta på ett sätt som eljest knappast 
kunnat ske (sägas kan och skall också, att praktiskt taget all akademisk forskning om 
Gotland genomförts av gotlänningar, ty vilka andra än de som kan bo hemma hos 
mamma och pappa har väl råd att uppehålla sig långa tider vid Visby landsarkiv). Ser 
man till de olika akademiska discipliner som fått bistånd, dominerar, kanske inte 
oväntat, den på olika ämnen uppdelade historievetenskapliga forskningen, men här 
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finns också medicinska och skogsvetenskapliga undersökningar, liksom sociologiska 
och språkvetenskapliga. Forskningsarkivet har givit service åt ett tjugotal olika ämnen, 
och en sak är säker: Umeå skulle aldrig ha utvecklats till den breda forskningsmiljö det 
blivit, om Härnösands landsarkiv flyttats dit, när universitetet grundades. 

Om jag räknat rätt i publikationsförteckningen, har forskningsarkivet sedan 1984 
bistått 47 disputerade doktorer och två licentiander i olika ämnen (den mångdiscip-
linära karaktären på verksamheten bör, så vitt jag förstår, vara en tillgång i sig, då den i 
viss mån bör kunna verka ”korsbefruktande” mellan olika ämnen, som det ju brukar 
heta). I närmast vanlig ordning är totalsiffror rätt ointressanta, även om antalet i sig 
imponerar. Ett noggrannare studium över tid visar nämligen att forskningsarkivets 
betydelse för de formellt högsta akademiska graderna ökat mycket snabbt. Av hela 
antalet hänför sig hela 30 till den senaste femårsperioden – över 40 % av alla de 
berörda doktors- och licentiatavhandlingarna har alltså tillkommit under en fjärdedel av 
den tid forskningsarkivet verkat –, och andelen allmänt hållna ämnen har ökat något. 
Utvecklingen går m.a.o. i den riktning jag personligen hoppats på (och alltid haft som 
mitt praeterea censeo i Riksarkivets produktråd, där en huvuduppgift måste vara att 
slåss för källmaterialets ”demokratisering” och forskningens ”nationalisering”) – möj-
ligheterna finns verkligen att mångfaldiga och tillhandahålla material samt att mot-
verka provinsialism, och de ökar, när man har ett forskningsarkiv av Umeåtyp att tillgå. 
 
En kort epilog 
Nu, med de nya medias hjälp, är tiden inne för den verkliga vetenskapliga national-
medborgerligheten, nu när à la Umeå dörrarna till arkiven står öppna – dygnet runt. 
Med det på olika sätt mångfaldigade källmaterialet kan vi börja ställa frågor från Ystad 
till Haparanda oberoende av var vi råkar befinna oss (bara vi är så många alltså, att vi 
kan föra vettiga samtal med varandra och hålla vetenskapssocialt viktiga post-
seminarier, och vi skall givetvis redan på grundnivån i utbildningen vänja studenterna 
vid det nya materialet, som de alla i en framtid kanske redan gjort bekantskap med i de 
stimulerande ”skolväskor” som börjat spridas land och rike runt). För att förstå vad 
arkivinnovationerna kan betyda, är det lämpligt att se på den läskunnighetsforskning 
som bedrivits i Umeå. Skånskt källmaterial har kommit till användning i lika hög grad 
som norrländskt; hela medborgarnationen finns med i text, tabeller och notapparat – 
det gör den bara sällan i Lund och Uppsala. I detta ligger den verkliga utmaningen. De 
sista skola bliva de första, de som kan ha befunnit sig i B-laget, eller som varit nära att 
hamna där, kan snabbt bli de som leder ligan i A-laget. Det spelar inte längre någon 
roll var man befinner sig fysiskt; i digitaliserad och all möjlig annan form har 
arkivberget kommit till Muhammed, det har demokratiserats, medborgerliggjorts. 

Alla kämpar i ett sådant läge på lika villkor, alla kan bli bäst, och det, om något, 
kommer att höja kvaliteten på både frågeställningar och resultat – och forskningens 
naturliga och främsta uppgift är ju att bara bli bättre och bättre. Det talas i dag, som 
bekant, ständigt om s.k. kvalitetssäkring, som ofta kostar mycket pengar och inte alltid 
ger särskilt mycket. Verkligt fri tillgång till källmaterialet vore antagligen en av de 
bästa metoderna att åstadkomma en sådan i många ämnen; finge man bara arbeta på 
lika villkor, kunde man också kontrollera och fortlöpande utvärdera varandra.  

Därtill kommer vi i den nuvarande utbildningssituationen att i än högre grad än 
tidigare bli beroende av ”snabba” och lättillgängliga data. På fyra år skall en blivande 
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doktor genom systemet, som också rymmer cirka ett års kursläsning. Då gäller det att 
materialet är så lättåtkomligt som möjligt – även för handledarna, som i framtiden i 
mycket större utsträckning än nu måste förbereda avhandlingsämnena vad gäller både 
teori och praktik (det sistnämnda handlar naturligtvis i högsta grad om vilka källserier 
som kan komma till användning på rationellaste sätt). Jag är inte säker på att alla insett 
detta än. När nu universitets- och högskolevärlden i så förhållandevis ringa grad 
reflekterat över detta, skall man naturligtvis inom universitets- och högskolevärlden 
och arkivväsendet – med hänvisning till framför allt forskningsarkivet i Umeå – gripa 
chansen och påpeka detta förhållande för både kultur- och utbildningsdepartementet 
samt nationella rektorskonferenser och andra organ på högskolenivå, så att de pengar 
som erfordras också kommer på bordet. 
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Ingegerd Stenström 
 
 
 
 

Arkivnätverket i Umeå 
 
 
Den 26 mars 1996 hölls ett informellt möte hos landstingsarkivarien Christina 
Andersson. Hon hade bjudit in den nytillträdde stadsarkivarien Hans Ramstedt, 
länsmuseets nya arkivarie Pernilla Björk och universitetsarkivarien/arkivarien vid 
Forskningsarkivet Ingegerd Stenström till en träff som varade hela eftermiddagen och 
som kom att bli starten för ett arkivarienätverk i Umeå. 
 Christina och jag kände varandra sedan tidigare och hade per telefon diskuterat 
en del arkivfrågor som vi upplevde angelägna för oss som myndigheter och då känt ett 
behov av att få kontakt med de kollegor som kunde tänkas finnas i Umeå. Vi gjorde 
därför slag i saken, när vi fick veta att Umeå fått en stadsarkivarie. 
 Sedan vi bekantat oss med varandra och presenterat våra olika arbetssituationer 
diskuterade vi frågor som rörde upprättandet av arkivbeskrivningar, utbildning av 
arkivansvariga och arkivredogörare. 
 Eftermiddagen på landstinget visade tydligt att vi som var ensamma i vår 
profession på våra arbetsplatser verkligen behövde träffas och utbyta erfarenheter och 
även försöka knyta andra arkivverksamma i Umeå till oss. Det lyckades vi med. Redan 
vid nästa träff på hösten samma år deltog representanter för Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten och DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå). Vår 
första uppgift blev att sätta samman ett enkelt informationsblad med presentation av 
våra arkivbestånd och kontaktvägar som en gemensam marknadsföringsinsats 
framförallt riktad gentemot universitetet. I och med detta bytte vi också namn till 
ARKIVNÄTVERK UMEÅ. 
 Nätverket kom att vidgas ytterligare då även Lantmäterimyndighetens arkiv-
ansvarige samt Telias arkivarie anslöt sig vid nästa träff på Stadsarkivet, där vi fick en 
grundlig presentation av Umeå kommuns arkivsituation. Där kom också för första 
gången frågan om arrangerandet av en s.k. Arkivdag upp på dagordningen. 
 Sammanlagt åtta institutioner hade nu representanter i Arkivnätverket och vi 
alternerade som värdar för träffarna för att ge varandra möjlighet till inblickar i de 
sinsemellan väldigt olika arbets- och arkivmiljöerna. Här finns hela skalan av arkiv; 
från de rena myndighetsarkiven med huvuduppgift att betjäna och ha tillsyn över den 
egna förvaltningen i arkivbildningsfrågor, till arkiv med serviceinriktning gentemot 
allmänhet och vetenskaplig forskning samt arkiv med uppgift att bedriva egen 
forskning. 
 Vilka samverkansformer ska vi då kunna finna inom ramen för ett nätverk?  
Först och främst kom vi att satsa på gemensam marknadsföring. Vi skapade en 
Arkivguide Umeå som förutom i tryckt form även presenterades digitalt och därmed 
kom att fungera som Arkivnätverkets portal på nätet. (www.foark.umu.se/arkivguide/) 
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 Tankarna på en gemensam Arkivdag blev realiserade i o m att den riksomfattande 
Arkivens Dag lanserades för första gången 1998. Vi satsade alla helhjärtat på ett 
omfattande gemensamt program med en stor utställning ”Från Håknäsbrevet till 
datafil” invigd av landshövdingen på länsmuseet, där vi alla bidrog med material från 
våra samlingar och fick goda möjligheter att marknadsföra oss och även få 
massmedieuppmärksamhet. Tack vare sponsormedverkan kunde också föredrag och 
seminarier hållas med teman från våra skilda specialiteter. 
 
 

 
 
 Utställningsaffisch. Västerbottens museum. 
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 De följande årens Arkivens Dag innebar inte samma storsatsning från 
Arkivnätverkets sida, men de flesta av oss höll Öppet Hus och ordnade kring-
arrangemang i form av föreläsningar och mindre utställningar. Vi annonserade till-
sammans, marknadsförde våra tjänster och presenterade intressanta nyförvärv. Idéer 
saknades inte men ofta var finansieringen av arrangemangen ett problem. Vi gjorde 
också ett försök att samla alla aktiviteter till en centralt belägen lokal för att underlätta 
för besökarna, men det visade sig mindre lyckat. Därför kommer vi att återgå till den 
gamla modellen, med Öppet hus på respektive arkiv. 
 Då Stadsarkivet 1999 stod i begrepp att anskaffa nya arkivlokaler väckte man liv 
i en gammal fråga nämligen den om samlokalisering av arkivlokaler och 
forskarplatser. De synpunkter som framkom från de olika arkiven i nätverket gav dock 
inte något konkret stöd för ett samgående. Vi var alla för starkt knutna till våra 
respektive uppdragsgivare.  
Bl a framhöll Forskningsarkivet vikten av att rent fysiskt finnas i universitetsmiljön, 
eftersom arkivet i första hand ska tillgodose universitetets behov av arkiv i olika 
former. De utökade lokaler man var i behov av borde rymmas inom universitets-
biblioteket, som då planerade en tillbyggnad. 
 Tänkbara samverkansmöjligheter i framtiden måste kanske mera handla om att 
ordna gemensamma kurser och seminarier och därmed öka kompetensen hos 
arkivverksamma samt även – förhoppningsvis - locka några av de centrala kurs- och 
seminariearrangörerna till utlokalisering av sina arrangemang.  
 Personuppgiftslagen angår oss alla och blev därför ämnet för ett välbesökt 
seminarium i Forskningsarkivet med universitetets förvaltningsjurist som föreläsare. 
När vi inventerade årets önskemål om gemensamma aktiviteter kom seminarier kring 
upphovsrättsfrågor och forskningsetik på första plats. Dessutom var alla intresserade 
av att göra en gemensam studieresa till något intressant resmål inom Norden. Vi 
planerar därför nu som bäst för en resa till Mo i Rana med besök bl.a. på National-
biblioteket.  
 Utvecklingen när det gäller den digitala tekniken ger också stöd för möjligheter 
till samarbete inom nätverkets ram. Här kan det röra sig om samutnyttjande av dyrbar 
eller komplicerad utrustning. Som exempel kan nämnas att Forskningsarkivets 
utrustning för storformatskanning även står till förfogande för de övriga arkiven samt 
att DAUM:s avancerade teknik för ljudbandsdigitalisering också kan utnyttjas av 
andra.  
 Rätt arkiv på rätt plats - en inte helt okontroversiell fråga om tidigare 
arkivförvärv blir också aktuell men vi konstaterar att det är svårt att bryta ut 
arkivmaterial som redan ingår i ett större sammanhang men att problemet för 
användarna kan lösas genom bättre information mellan institutionerna. Vid framtida 
förvärv är det dock viktigt att vi samråder i dessa frågor. 
 Under de snart åtta år som Arkivnätverket i Umeå existerat har vi haft totalt 24 
träffar hos varandra. För närvarande ingår elva institutioner. Största gemensamma 
aktiviteten genom åren har varit arrangemang kring Arkivens Dag. Dessutom har vi 
tack vare gemensam marknadsföring förhoppningsvis guidat våra användare till rätt 
institution och arkivmaterial samt ökat kännedomen om arkivverksamhet 
överhuvudtaget. Vi har nu också ett forum för diskussioner kring angelägna 
arkivfrågor och en kontaktyta mot omvärlden, som kommer att bli allt viktigare i takt 
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med att arkivarierna tvingas att ta itu med arbetsmoment och frågor som tidigare legat 
hos andra befattningshavare. 
 Vi har också fått naturliga kontakter med museisektorn och kunnat se att vi 
kompletterar varandra väldigt bra bl.a. när det gäller tillgängliggörande av olika 
företeelser. Våra arkivutställningar blir intressantare när vi tar hjälp av museets 
expertis och föremål. 
 De gångna årens arbete inom arkivnätverket i Umeå har visat att det visst går att 
komma långt med samarbete mellan fristående institutioner och inte bara inom ramen 
för s.k. Arkivcentra.  
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Tom Juslin 
 
 
 
 

Släktforskarna dagens stora arkivanvändare 
 
 
 – Bingo, där har vi fanskapet! 
 Ropet bryter tystnaden i forskarsalen en sen höstkväll i början på 90-talet. Ett 
gäng sammanbitna forskare letar febrilt efter sina rötter under en av de studiecirklar i 
släktforskning som hålls i forskningsarkivet. 
 Utropet av deltagaren Susanne visar den glädje som ett fynd i arkivet kan utgöra. 
En glädje över att hitta en länk i den forskning man håller på med, men även ett stänk 
av frustration över att man inte gjort fyndet långt tidigare. Anteckningarna om per-
sonen i fråga har ju funnits där hela tiden, fast han eller hon inte låtit sig avslöjas. 
 Kväll efter kväll förlöper lätt i jakten på en försvunnen förfader eller -moder. 
Man vet ju att personen existerat, men när och var är inte alltid det lättaste att reda ut. 
Det kan bli många kvällar, många stickspår fram och tillbaka, vilsenhet, uppgivenhet 
och frustration. Vid fikabordet blir forskningsfrågorna föremål för allmänt plenum. 
Deltagarna jämför varandras resultat, kommer med uppmuntrande ord eller med ny-
danande tips. Plötsligt visar det sig att några är släkt med varandra; att man söker 
samma trilskande personer. Jakten kan mobiliseras med en kraftig offensiv. Plötsligt, 
när man minst anar det, dyker personen upp. Då känns det nästan som en lotterivinst. 
Då är det bingo i lokalen. 
 Bästa minnet har jag av en släktforskarcirkel som pågick i början på 90-talet i 
forskningsarkivet. Det var tio för varandra helt okända umebor som samlades till den 
första träffen. Påfallande många var unga, vilket är bevis på att släktforskningen inte 
längre är en ”pensionärshobby”, som många elakt vill påskina. Gemensamt för alla var 
att de ville söka sina rötter. Någon började helt från början, andra ville fortsätta en 
redan påbörjad släktforskning i familjen.  
 Tanken var att kursen skulle begränsas till tio kvällar, men entusiasmen hos del-
tagarna gjorde att den fortsatte termin efter termin. Ännu efter tio år har kursdeltagarna 
kontakt med varandra och träffas regelbundet, och de flesta har släktband till någon av 
de andra i gruppen. Cirkeln har blivit sluten. 
 Släktforskarna har i dag blivit de stora arkivanvändarna. Till skillnad från andra 
folkrörelser har man här sett en explosionsartad ökning av medlemmar. Sveriges Släkt-
forskarförbund räknar med att cirka 55 000 personer i dag är anslutna till någon av 
förbundets 350 medlemsföreningar. Släkt- och hembygdsforskningen håller med andra 
ord på att bli ett av de största fritidsintressena. Ju mera sekulariserat och ommöblerat 
vårt samhälle blir desto större behov finns det bland människor att söka en trygghet i 
sin bakgrund och i sina rötter. Samma fenomen har man sedan tidigare sett i USA, där 
genealogin har blivit det verkligt stora intresseområdet, men så har ju de flesta ameri-
kaner ett ursprung från något annat håll i världen, ett ursprung som kanske präglat 
deras utseende, kultur och temperament. 
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 Ju längre vi förts bort från det ursprung som vi har, desto fler blir frågorna om 
bakgrunden. Vem är jag och hur har jag blivit den jag är? Förr, när generationerna följ-
de varandra på en gård eller i en socken, fanns det äldre personer runt omkring som 
lämnade de uppgifterna. I dag får vi själva söka pusselbitarna till vår bakgrund. Många 
som kommer till kurserna i släktforskning vet knappt namnet på sina mor- och 
farföräldrar. 
 Det är därför som 
amatörerna håller på att ta 
över arkiven. Hade inte mor-
monerna, som har släktforsk-
ningen som en central del i 
religionen, inlett mikrofilm-
ningen av våra kyrkoarkiv-
alier redan på 40-talen hade 
vi knappast sett den utveck-
ling som vi haft. Mikrofilmer 
och mikrokort av kyrkoböck-
erna har gjort att dessa blivit 
tillgängliga och hanterliga på 
ett helt annat sätt. Släkt-
forskare behöver inte längre 
uppsöka pastorsexpeditioner 
eller landsarkiv för att få fram 
uppgifter ur kyrkböckerna ef-
tersom de flesta stadsbibliotek 
och större arkiv har mikrokort 
i varierande omfattning från 
sitt geografiska område. 
 Samtidigt blir belastningen på arkiven större och större. Platsbrist och slitage på 
arkivmaterialet är priset för det växande intresse som vi haft. En del arkiv har sett sig 
tvingade att begränsa antalet forskare, eller införa avgifter, för att kunna upprätthålla 
servicen. 
 Samtidigt gör amatörsläktforskarna en samhällsgärning, vars värde knappast ens 
kan uppmätas i pengar. Släkter, gårdar, byar kartläggs in i minsta detalj, arkivalier ren-
skrivs, databaser byggs upp. Det är fråga om miljontals arbetstimmar som skett med 
ideellt arbete och som kommer samhället till del. Må vara att det sker till priset av 
vissa omkostnader för arkiven. Så länge originalhandlingarna förblir skyddade kan en 
kopia alltid ersättas. 
 I dag övergår allt mer av släktforskarnas intresse och verksamhet till Internet. 
Man skapar gemensamma samlingsplatser och databaser med släktforskarmaterial på 
nätet. Det gör att forskaren inte längre är tvingad att uppsöka arkiven för att komma åt 
uppgifter som rör den egna forskningen.  
 Samtidigt har den allmänna publiceringen av forskningsmaterial på nätet skapat 
nya problem. Det sker övertramp när det gäller såväl personuppgiftslagen och upp-
hovsrättslagen. Vi har också sett en kraftig kvalitetsförsämring i det material som pub-

Släktforskningen har blivit den stora folkrörelsen och allt
fler intresserar sig för sina rötter. Det har ställt nya krav på
arkiven och arkivaliernas tillgänglighet. Foto: Tom Juslin. 
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liceras på nätet. Det saknas källhänvisningar och florerar mängder av felaktiga 
uppgifter, som dupliceras på allt fler sajter efter vad tiden går.  
 Det här är frågor som blivit centrala i släktforskarrörelsen. En nyutkommen ut-
redning om kvalitet inom släktforskningen ligger som en vägledning i förbundets 
fortsatta verksamhet. Det är viktigt att ständigt poängtera nödvändigheten att själv 
kontrollera florerande uppgifter mot originalkällorna, att själv inte publicera overifierat 
fakta och att ständigt källhänvisa sina uppgifter. Det här är naturligtvis en självklarhet 
inom den övriga forskarvärlden, men en hög medvetenhetströskel att komma över 
inom amatörforskningen. 
 Modern teknik och utveckling har även skapat nya frågeställningar om ägande-
rätten till arkivmaterialet. Offentligt material som avgiftsbeläggs i databaser och pri-
vata intressen som tar över delar av arkivalierna hör till vanligheterna i dag. Det finns 
exempel på där staten och riksarkivet inte haft resurser att utveckla och digitalisera 
arkivbestånd på samma sätt som privata företag. Frågan är: har vi råd att i framtiden 
förlora den allmänna tillgängligheten till vår arkivskatt?  
 Det är en skön upplevelse att stiga in i forskningsarkivet vid universitetet i Umeå. 
Det är innehållsrikt och välskött. Här finns det mesta av de arkivalier som är intres-
santa för vår region. Här finns också en sakkunnig hjälp att ta till när det kniper. När 
källorna saknas eller texten blir för svårtydd. När uppgivenheten knackar på dörren. 
De blir vägvisare i den fortsatta färden bakåt i historien. Mot helt andra öppningar och 
vägar. 
 Och plötsligt är man framme. Det är då man har svårt att låta bli att ropa 
”Bingo!” 
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Ann-Katrin Hatje 
 
 
 
 
 

Forskningsarkivet – en mötesplats för arkiven  
och forskningen 
 
 
Det finns flera sätt att uppfatta och närma sig förhållandet mellan arkiven och forsk-
ningen på. Jag väljer här att göra det utifrån min erfarenhet av att vara både arkivarie 
och forskare (på senare tid, från hösten 1995, som forskande universitetslektor vid 
Umeå universitet). Ända sedan jag började på Riksarkivet 1974 har jag varit intres-
serad av att befrämja ett närmande mellan arkiven och forskningen. Som arkivarie i 
början av 1980-talet sökte jag t.ex. hålla mig à jour med forskningens utveckling 
genom att på eget bevåg skicka ut enkäter med frågor om pågående forskning till 
olika institutioner vid universiteten. Svaren ordnade jag alfabetiskt och stoppade i 
röda och blåa tidningssamlare och placerade dem sedan på en hylla vid forskar-
expeditionen. Där stod de i några år och samlade damm och kastades först när hyllan 
efterfrågades för annat mer aktuellt material. Detta var under den tid då fält- och 
tillsynsverksamheten var under stark utveckling och tillväxt och därmed fick status av 
prioriterad verksamhet. Mitt valhänta försök att bevaka pågående forskning visar att 
en svala gör ingen sommar.  
 Sedan 1990-talet har dock intresset för historia och historisk forskning ökat 
avsevärt. Detta har också påverkat inriktningen på arkivens verksamhet med bland 
annat fler forskningsseminarier och utgivning av årsböcker med uppsatser, där både 
arkivarier och forskare medverkar. På senare tid har dessutom statsmakterna allt mer 
sett arkiven liksom även bibliotek och museer som viktiga förmedlare av forskning 
och kultur. Detta kan leda till en uppvärdering av kunskaper om arkivens bestånd. 
Med utgivningarna av Riksarkivets beståndsöversikter och NAD-skivan får väl en 
sådan utveckling sägas redan vara på gång. Det är från denna sida jag främst vill 
närma mig frågan om förhållandet mellan arkiven och forskningen, och då utifrån 
frågeställningen hur man bäst befrämjar forskning där arkivmaterial kommer till 
användning. Med forskning avser jag den som bedrivs vid universitet och högskolor. 
Jag begränsar mig här inte enbart till mitt eget fackämne historia utan inbegriper även 
andra ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap (idéhistoria, ekonomisk historia, 
konstvetenskap, etnologi, statskunskap, sociologi, pedagogik etc).  
 
Undervisning 
Som handledare av doktorander och som lärare på arkiv- och skrivkurser riktade till 
forskarstuderande från både humaniora och samhällsvetenskap har jag sett det som 
särskilt viktigt att informera och orientera om olika sökvägar till forskningsmaterial 
och då särskilt till arkivmaterial. Riksarkivets beståndsöversikter och även NAD-
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skivan har då visat sig kunna öppna ”nya världar” för många doktorander. Många 
studenter och unga forskare är bra på att hämta information och kunskaper från 
internet. Detta kan dock ha sina negativa sidor vad gäller tillförlitlighet och represen-
tativitet, (vilket som bekant även gäller NAD-skivan). Mot den bakgrunden vill jag 
därför plädera för ett metodmoment i den obligatoriska kursdelen i forskarutbild-
ningen, som handlar om forskningsmaterial. I detta moment behandlas förutom frågor 
som validitet, representativitet etc även olika sökvägar för att finna relevant forsk-
ningsmaterial, däribland arkiv- och källmaterial. En sådan undervisning motverkar 
också att Riksarkivets beståndsöversikter och NAD-skivan blir outnyttjade hjälpmedel 
i mycken forskning. En annan problematik som eventuellt också skulle kunna tas upp 
i en sådan undervisning är forskaren som arkivbildare. Inom ramen för framför allt 
större projekt skapas forskningsmaterial, som även i framtiden bör vara ”återvinnings-
bart” och tillgängligt för andra forskare. Ofta förvaras sådant material digitalt och 
ibland i databaser. Kunskaperna om hur sådant material ska hanteras är många gånger 
bristfälliga hos forskarna, (jfr nedan om Forskningsarkivets uppgifter). 
 
Förvaltningshistoria och arkivvetenskap 
Både NAD-skivan och Riksarkivets beståndsöversikter innehåller många välskrivna 
och informativa förvaltningshistoriker, som kan vägleda forskarna till ytterligare 
värdefullt källmaterial. Över huvud taget förtjänar området förvaltningshistoria att 
lyftas upp från sin ganska låga och underskattade position bland historieveten-
skaperna. Utan förvaltningshistoriska kunskaper kan vi inte se de djupare strukturella 
förändringarna på förvaltningens vidsträckta område och hur dessa över tid på olika 
sätt påverkar arkivbildningen och därmed tillgången till och tillgängligheten av 
arkivmaterial. Förvaltningshistoria binder ihop dåtid, nutid och framtid, från ordning-
en i Gustav Vasas kansli till kaoset i IT-världens cyberspace. 
 Numera ses frågan om arkiv allt oftare i ett vidare informationssammanhang, där 
andra områden som museer och bibliotek ingår (ABM-samverkan). Detta är i många 
avseenden, såvitt jag kan bedöma, en önskvärd och positiv utveckling. På ett område, 
det vetenskapliga, kan det däremot vara en nackdel, eftersom gränserna mellan arkiv, 
bibliotek och museer i förlängningen kan bli allt mer utsuddade. I förvetenskap-
ligandet ligger främst en strävan till högre status och att kunna avgränsa sig gentemot 
andra ämnen.  Ett sätt att göra ämnet arkivvetenskap mer vetenskapligt och tydligare 
avgränsat gentemot biblioteks- och museivetenskap är att låta de förvaltnings-
historiska perspektiven bli mer framträdande än vad de är för närvarande. 
 
Strategisk placering 
Ofta talas om vikten av goda forskningsmiljöer som befrämjar möten och kontakter 
mellan arkiven och forskningen och mellan arkivarier och forskare. Ett bra exempel 
på detta är Forskningsarkivet i Umeå, som organisatoriskt och fysiskt hör till Univer-
sitetsbiblioteket vid Umeå universitet. Forskningsarkivet har till uppgift att 
tillhandahålla material till universitetets forskare och studenter. Utöver en traditionell 
handskriftsavdelning (liknande samlingarna vid övriga universitets handskrifts-
avdelningar) finns ett relativt stort bestånd av mikrofiche från SVAR (valda i dialog 
med pågående forskning) samt register och databaser inom området. En omfattande 
verksamhet med fjärrlån av arkivalier kompletterar de lokala bestånden. Forsknings-
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arkivet förmedlar också råd och anvisningar i arkivfrågor rörande material från större 
forskningsprojekt (i det sammanhanget fungerar Forskningsarkivet i hög grad som 
Riksarkivets förlängda arm). Ett utkast till ”Handbok för hantering av forsknings-
material” har nyligen utarbetats och finns att tillgå på Forskningsarkivets hemsida. 
Forskningsarkivet är i regel välbesökt, och de anställda har ett brett kontaktnät både 
bland forskare och inom arkivsektorn. Det är inte endast historiker utan även andra 
forskare som sociologer, medicinare och skogsforskare som använder sig av det 
material som Forskningsarkivet tillhandahåller. Jag är övertygad om att Forsknings-
arkivets existens bidragit till att umeforskare i så hög utsträckning använder sig av 
arkivmaterial i sin forskning. Detta gäller inte enbart användningen av material som 
Forskningsarkivet tillhandahåller. Frågan är om inte historikerna från Umeå besöker 
Riksarkivet i betydligt högre utsträckning än andra som har närmare till. 
 
 

 
 

      Sida ur Arkivhandbok för forskningsmaterial hämtat från Forskningsarkivets hemsida. 
  
 
Många trådar både från forskarvärlden och från arkivsektorn löper således samman i 
Forskningsarkivet. Det kan därför sägas vara ”strategiskt” placerad i skär-
ningspunkten mellan dessa områden.  
 På många sätt kan Forskningsarkivet vid Umeå universitet ses som en efter-
följansvärd modell, som innebär att kontinuerliga kontakter och möten mellan arkiven 
och forskningen kan upprätthållas, och att en dialog kan föras mellan arkivarier och 
forskare. Intresset att följa Umeå universitet i spåren är nog störst vid de mindre 
universiteten och högskolorna, som saknar närhet till Landsarkiven. Det hindrar inte 
att liknande ”forskningsarkiv” skulle kunna inrättas vid de större universiteten i 
anslutning till universitetsbiblioteken. Där når man också ut till många studerande. 
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I takt med tiden 
Forskningsarkivets verksamhet svarar väl mot den senaste tidens utveckling inom 
arkiv- och forskarvärlden. Det gäller inte minst den utveckling som IT-revolutionen 
fört med sig, och som innebär en upplösning av tidigare formella strukturer och 
gränser mellan såväl institutioner som typ av material och informationsbärare. 
Exempel på det förra är de redan nämnda försöken att närma arkiven, biblioteken och 
museerna till varandra. Ifråga om det senare gäller det bland annat den mindre vikt 
som fästes vid handlingars formella utseende och tillkomst eller fysiska utseende, 
dvs., om det gäller tryckt eller otryckt material, digitaliserad information eller 
originalhandlingar. Till det positiva hör att databashantering av arkivmaterial under-
lättar forskningen och ger nästintill oanade kombinationsmöjligheter. I det samman-
hanget har Forskningsarkivet tagit aktiv del i uppläggningen av nya databaser till-
gängliga via nätet för forskare vid Umeå universitet. Ett exempel på detta är 1890 års 
folkräkning. 
 Tidigare fästes ganska stor vikt vid formella kriterier vid bedömningen av arkiv-
material, dvs. om det ansågs värt att bevara eller kunde gallras. Detta formella synsätt 
börjar allt mer att ersättas av andra bedömningskriterier. Istället betonas vikten av att 
olika avnämargrupper får komma till tals när ställning ska tas om material ska bevaras 
eller gallras. 
 Över huvud taget har de formella kriterierna för bedömning av handlingars eller 
materialgruppers värde tenderat att minska i betydelse. Istället framhävs betydelsen av 
att olika avnämargrupper får tillfälle att gemensamt bedöma värdet av arkivmaterial, 
inte minst det forskningsmässiga, när beslut ska tas om det bör bevaras eller inte. Mot 
denna bakgrund är Forskningsarkivet med sin strategiska verksamhet i skärnings-
punkten mellan arkiv och forskning väl ägnat att bedöma forskningspotentialen, 
särskilt i norrländskt material. På sikt torde denna uppgift att bedöma forsknings-
värdet i olika materialgrupper öka i betydelse. Här kan man således förvänta sig ett 
vidgat arbetsområde för Forskningsarkivet.  
 
 
 

 

Att bedöma forskningsvärdet av olika typer av 
material kan förväntas bli framtidens stora 
uppgift för arkiv- och forskningsinstitutioner.  
Då måste blicken vändas såväl bakåt som framåt.
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Författarpresentationer 
 
 
Sölve Anderzén   f: 1939 
TD i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. 
 
Margareta Attius Sohlman   f: 1939 
FL i slaviska språk vid Uppsala universitet. 
 
Evert Baudou   f: 1925 
Professor em. i arkeologi vid Umeå universitet. 
 
Thord Bylund   f: 1939 
Förste arkivarie vid landsarkivet i Härnösand. 
 
Ulf Drugge   f: 1945 
Docent, universitetslektor vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. 
 
Elsi Ekstedt   f: 1931 
f. länsbibliotekarie i Västerbotten. Hedersdoktor vid Umeå universitet. 
 
Jan Ekstedt   f: 1931 
Professor em. i neurologi vid Umeå universitet. 
 
Bob Engelbertsson   f: 1949 
Arkivpedagog vid Forskningsarkivet Örebro universitet samt lektor i ekonomisk historia vid 
Örebro universitet. 
 
Tuuli Forsgren   f: 1949 
Docent vid Institutionen för moderna språk/finska, Umeå universitet. 
 
Bengt Grensjö   f: 1943 
Universitetsadjunkt vid Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet. 
 
Gunilla Hammarland   f: 1943 
1:e bibliotekarie, Forskningsarkivet vid Örebro universitet. 
 
Ann-Katrin Hatje   f: 1944 
Docent, universitetslektor vid Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet. 
 
Birgitta Holm   f: 1936 
Professor em. i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 
 
Torkel Jansson   f: 1947 
Professor i historia vid Uppsala universitet. 
 
Egil Johansson   f: 1933 
Professor em. i folkundervisningens historia vid Umeå universitet.  
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Tom Juslin   f: 1956 
Journalist vid Västerbottens-Kuriren, ordförande för Södra Västerbottens Släktforskare. 
 
Gunnar Kriström   f: 1947 
Administrativ chef inom Umeå Socialtjänst. Tidigare verksam vid Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet.  
 
Jonas Liliequist   f: 1951 
Docent, universitetslektor vid Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet. 
 
Daniel Lindmark   f: 1960 
Docent, universitetslektor vid Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet. 
 
Erling Lundberg   f: 1941 
Adjunkt, ämneslärare i latin och moderna språk vid Östra Gymnasieskolan, Umeå. 
 
Lars Gunnar Martling   f: 1930 
Musikdirektör och f.d. lektor i musikmetodik vid lärarutbildningen vid Umeå universitet. 
 
Stefan Nordström   f: 1935 
Docent i medicinsk genetik och professor i biologi vid lärarutbildningen vid Umeå universitet, 
pensionerad 1999. 
 
Rolf Sjöström   f: 1928 
FD, f.d. universitetslektor vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 
 
Ingegerd Stenström   f: 1939 
Förste arkivarie vid Forskningsarkivet Umeå universitet. 
 
Carina Strömberg   f: 1943 
Landsarkivarie vid Landsarkivet i Härnösand. 
 
Berthel Sutter,   f: 1941 
FD, universitetslektor vid Institutionen för arbetsvetenskap, medieteknik och humaniora vid 
Blekinge tekniska högskola. 
 
Gunnar Thorvaldsen   f: 1948 
Professor och verksamhetschef vid Registreringssentral for historiske data,  
Universitetet i Tromsö. 
 
Hanna Zipernovsky   f: 1950 
Doktorsexamen i skandinavisk filologi vid Eötvös Loránd-Universitetet i Budapest. 
Universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för religionsvetenskap vid Umeå 
universitet. 
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Om SCRIPTUM 
 
Forskningsarkivet i Umeå eftersträvar en nära samverkan mellan arkiven och forskningen vid 
universitetet. Som en del i detta arbete ger Forskningsarkivet ut två skriftserier: URKUNDEN 
och SCRIPTUM.  
 
Syftet med rapportserien SCRIPTUM är att: 
 
• utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter i Forskningsarkivets 

källserie URKUNDEN, 
 
• publicera andra forskningsrapporter med anknytning till Forskningsarkivets verksamhet, 

som befinns vara angelägna för den vetenskapliga metodutvecklingen och debatten, 
 
• publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär av mer allmänt intresse för 

Forskningsarkivets verksamhet och för en bredare allmänhet. 
 
Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade till läsning och till att genom egna 
bidrag delta i utgivningen av skriftserien SCRIPTUM för ett ökat meningsutbyte inom och 
mellan olika discipliner vid vårt och andra lärosäten. 
 
Mats Danielsson 
Scriptumseriens huvudredaktör 
 
 
  
Utgivet i SCRIPTUM 
 
1. Egil Johansson: BOKSTÄVERNAS INTÅG. Artiklar i folkundervisningens historia. I.  
 28 s. 1988. Pris: 20 kr. 
 
2. Daniel Lindmark: BARNAUNDERVISNINGEN I HÄRNÖSANDS STIFT speglad i 

uppfostringskommitténs enkät 1813. 86 s. 1988. Pris: 40 kr. 
 
3.  Sten Henrysson: LAPP ELLER NYBYGGARE? 11 s. 1988. Pris: 20 kr. 
 
4. Karin Snellman: Förteckning över ERIK NORDBERGS ARKIV. 39 s. 1988. Pris: 30 kr. 
 
5. Sten Henrysson: "LÄSTE LUTHERI CATECHES PÅ LAPSKA". Om religions- och 

läsundervisning i Jokkmokks socken före folkskolans införande. 31 s.1988. Pris: 30 kr. 
 
6. Tuuli Forsgren: SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 

1619-1850. 2 uppl. 66 s. 1988. Pris: 40 kr. 
 
7. Egil Johansson: KUNSKAPENS TRÄD. Artiklar i folkundervisningens historia. II.  
 73 s. 1988. Pris: 40 kr. 
 
8. Ulf Drugge: OM HUSFÖRHÖRSLÄNGDER SOM MEDICINSK URKUND. 
 Psykisk sjukdom och förståndshandikapp i en historisk källa. 40 s.1988. Pris: 40 kr. 
 



 203

9.  "CATALOGUS DISCENTIUM vid Jockmocks Schola, ifrån Åhr 1732. tå hon tog sin början. 
"En bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola.  

 Utg. av Anita Alm, Tuuli Forsgren & Sten Henrysson. 23 s. 1989. Pris: 20 kr. 
 
10. Egil Johansson: LÄSER OCH FÖRSTÅR. Artiklar i folkundervisningens historia. III. 
 39 s. 1989. Pris: 40 kr. 
 
11. Sölve Anderzén: LAPPMARKEN I LITTERATUREN. Valda studier inom ett 

forskningsprojekt. 153 s. 1989. Pris: 50 kr. 
 
12. Greger Fröjd & Robert Olsson: LAPPMARKENS PRÄSTER 1593-1904. 
 En studie av bakgrund och karriär. 42 s. 1989. Pris: 40 kr. 
 
13. Margareta Attius Sohlman: ABC-BOKEN PÅ KYRKSLAVISKA.  Bokstävernas vandring i 

österled. 36 s. 1989. Pris: 30 kr. 
 
14. Sten Henrysson: JOKKMOKKS LAPPSKOLAS ELEVER 1732-1846. En analys.  
 26 s. 1989. Pris: 20 kr. 
 
15. Sölve Anderzén: "... FÖRA DEM TIL BÄTTRE LIUS I CHRISTENDOMEN..." 

Undervisningen vid Jukkasjärvi skola och i Jukkasjärvi församling åren 1744-1820.  
 153 s. 1989. Pris: 50 kr. 
 
16. Daniel Lindmark & Stephanus Neib: UNDERVISNINGEN I LAPPMARKEN 
 enligt svaren på 1812 års uppfostringskommittés enkät. 47 s. 1989. Pris: 40 kr. 
 
17. Sam Engman: FÖLLINGE LAPPSKOLA 1748 - 1818. 26 s. 1989. Pris: 30 kr. 
 
18. ARJEPLOGS LAPPSKOLA. Bearbetade och kompletterade elevmatriklar omfattande åren 

1743 - 1820 och 1863 - 1875. Utg. av Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin. 29 s. 1989.  
 Pris: 30 kr. 
 
19. Sten Henrysson: PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850. Ursprung och arbetsuppgifter. 

27 s. 1989. Pris: 30 kr. 
 

20. Daniel Lindmark: EN SKOLA FÖR STADEN, REGIONEN OCH KYRKAN. 
 Elever, lärare och präster i Piteå skola före 1850. 133 s. 1990. Pris: 50 kr. 
 
21. Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin: ELEVERNA VID ARJEPLOGS LAPPSKOLA  
 1743 - 1820. En analys. 24 s. 1990. Pris: 30 kr. 
 
22. Sven Lundkvist: DEN ÄLDRE SVENSKA FOLKBOKFÖRINGEN. – Harry Lenhammar: 

HISTORISK OCH KYRKOHISTORISK FORSKNING I  REGIONALT PERSPEKTIV.  
 Två föredrag vid en stiftshistorisk dag i Umeå den 26 oktober 1989. 20 s. 1990. Pris: 40 kr. 
 
23. PRÄSTERNA OCH LIVET I LAPPMARKEN. Del 1. Sten Henrysson: Präster och skolmästare 

i Jokkmokks socken 1607-1850. Biografiska uppgifter. - Del 2. Carl-Henry Johansson: 
Släktskap och ingiften. Några exempel. 31 s. 1990. Pris: 40 kr. 

 
24. Sölve Anderzén: JUCKASJERFWI SCHOLÆ MATRICKEL. Inrättadt wid Scholans 
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