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Handskrift 197  
Professor Lars Göran Tedebrands arkiv (1939-) 
 

Lars-Göran Tedebrand kom tidigt att intressera sig för historia och det blev också ett av hans 

favoritämnen under studieåren på Sundsvall Högre Allmänna Läroverk. Sedan följde studier vid 

Uppsala universitet som resulterade i en filosofie kandidatexamen 1962 och magisterexamen 1964, 

båda med uppsatser skrivna om amerikansk historisk utrikespolitik som ämnesval.  Efter detta 

studerade Tedebrand på Lärarhögskolan i Uppsala och hade en del läraruppdrag innan 

licentiatstudierna tog vid 1966. Hans licentiatämne ingick i ett större forskningsprojekt angående 

Amerikaemigrationen. Han kombinerade sina licentiatstudier och de senare doktorandstudierna med 

olika uppdrag inom moderinstitutionen, bland annat som vikarierande universitetslektor och 

forskarassistent. Licentiatavhandlingen blev klar 1971 och doktorsavhandlingen försvarades den 12 

maj 1972, med titeln Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Utvandring och återinvandring.  I 

och med disputationen utnämndes också Tedebrand till docent. 

De följande tio åren verkade Tedebrand vid Uppsala universitet. Han kom att ägna sig åt undervisning 

men också handledning av doktorander och som fakultetsopponent, och då inte bara inom ämnet 

historia. I den egna forskningen fortsatte Tedebrand med att vidareutveckla frågeställningar inom 

emigrantforskningen men öppnade också upp för forskning med historisk demografisk inriktning. ”Oral 

history” kom speciellt att intressera Tedebrand och ett projekt som genomfördes på detta sätt var den 

så kallade Värmlandsundersökningen. Ett mer urbant demografiskt bidrag från Tedebrand var att delta 

i del två av boken Skara stads historia publicerad 1975. Tillsammans med Jan Sundin genomfördes ett 

större projekt om den svenska protoindustriella järnbruksmiljön utifrån ett demografiskt perspektiv. 

Trots omfattande forskning under Uppsalatiden hann Tedebrand också intressera sig för sin hembygds 

lokalhistoria och skrev boken Selångers historia.  

Sommaren 1982 flyttade Tedebrand med sin familj till Umeå då han tillträdde den nyinrättade HSFR-

professuren i Historisk demografi som samma år placerats vid Umeå Universitet och Demografiska 

databasen. Under de följande åren byggde Tedebrand upp en omfattande forskningsverksamhet som 

rönte uppmärksamhet nationellt som internationellt. Han kom att undervisa både studenter på 

grundnivå och doktorander. Under åren har ett flertal doktorander disputerat som handletts av 

honom. Tedebrand kom tidigt i sin akademiska karriär att knyta internationella kontakter och bevista 

internationella konferenser, den första redan 1970 i Moskva. Han har också organiserat tre 

konferenser inom det befolkningshistoriska och medicinhistoriska området och både författat och varit 

redaktör för ett flertal skrifter och bokverk. Här kan till exempel nämnas Sundsvalls Historia i tre band 

med Tedebrand som redaktör. Han har även varit aktiv i olika nätverk och sammanslutningar till 

exempel som ordförande i Johan Nordlander Sällskapet och vice preses i Kungliga Skytteanska 

sällskapet.   

Arkivet omfattar 4,5 hyllmeter med framför allt arbetsmaterial från forskningsprojekt, korrespondens 

och verksamhetshandlingar. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.  

Umeå 2020-02-24 
Arkiv och specialsamlingar  
Helena Haage 
Arkivarie  
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Förteckning:   
   
B. Egna verk     
    
 Manus till 3-betygs uppsats – Historia 1964 B:1 
    
 Avhandlingsmanus  1972 B:2 
    
 Publicerade samt opublicerade manus  

Anföranden 1983-1989 samt odaterade  
Konferens-, symposie-, workshopbidrag 1987-2002 
Anföranden angående befolkningsforskning inkl lite underlag 
2000-talet 

1983-2002 B:3 

    
    

C . Korrespondens 
Arkivbox 2-5 omfattar tiden för Professuren i Historisk demografi (HSFR). Serien innehåller också 
ansökningar.  
En hel del korrespondens återfinns också i serierna för ämnessorterade handlingar   
 
 Inkommande & utgående korrespondens  

Sorterat kronologiskt  
1966-1982  C:1 

    
 Inkommande korrespondens, delvis diarieförd enligt bifogat 

diarium. Sorterat omvänt kronologiskt  
1982-1985  C:2 

    
 Utgående korrespondens, delvis diarieförd enligt bifogat 

diarium. Sorterat omvänt kronologiskt 
1982-1985 C:3 

    
 Inkommande korrespondens, delvis diarieförd enligt bifogat 

diarium. Sorterat omvänt kronologiskt 
1985-1989 C:4 

    
 Utgående korrespondens, delvis diarieförd enligt bifogat 

diarium. Sorterat omvänt kronologiskt 
1985-1989  C:5 

    
 Övrig korrespondens, 1980-1981, 1986-2003 samt odaterat  1980-2003 C:6 
    
    

D.  Ämnesordnade handlingar. 
Sorterade ffa per projekt.  
    
D1: Handlingar från egna studier  
   
 Litteraturstudier till Lic-examen  

Återfinns i serie för undervisning – litteratur, Historia  
1954-1955 - 
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D2. Handlingar angående Migration  
Som ffa använts i avhandlingsarbetet  
 
 Utkast avhandlingsmanus  70-tal  D2:1 
    
 Arbetsutkast – avhandlingsmanus med kommentarer  70-tal  D2:2 
    
 Statistiska uträkningar & namnlistor på återinvandrare  70-tal  D2:3 
    
 Namnlistor på emigranter  70-tal  D2:4 
    
 Skeppslistor 1869-1910  70-tal  D2:5 
    
 Migrationsstatistik (kollegieblock)  70-tal  D2:6 
    
 Historiedemografiska uträkningar – emigranterna i 

Västernorrland, arbetsmaterial & underlag  
70-tal D2:7 

    
 Handlingar angående migration från södra Sverige 1874  

Samt lite korrespondens  
1969-1992 D2:8 

    
 Demografiska beräkningar över ffa Sundsvallsregionen  70-tal  D2:9 
    
    
D3. Handlingar angående bruksdemografi 
HSFR-projekt. Historiedemografiskt bla tillsammans med Jan Sundin 1973-1981 och Oral history 
projekt 1983-1984  
 
 Excerpter Lövsta bruk. Kohort f. 1820-1835  1973-1981 D3:1 
    
 Excerpter Lövsta bruk. Kohort f. 1820-1835 1973-1981 D3:2 
    
 Excerpter Lövsta bruk. Kohort f. 1820-1835 1973-1981 D3:3 
    
 Excerpter Lövsta bruk. Kohort f. 1820-1835. Byggda på 

kyrkoböcker 
1973-1981 D3:4 

    
 ULMA-uppteckningar  1973-1981 D3:5 
    
 Arbetsmaterial med korrespondens, textutkast och 

administrativa handlingar (inkl ansökningshandlingar av anslag 
samt ekonomiska handlingar)  

1973-1984 D3:6 

    
 Studentuppsatser 1977-1981  

Pressklipp Bruk 1979  
2 kollegieblock med sammanställningar & anteckningar  

1973-1981 D3:7 

    
 Administrativa handlingar 1983-1984  

Övrigt arbetsmaterial (inkl 3 kollegieblock) 1973-1981 
1973-1984  D3:8  
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 Utskrifter av intervjuer utförda vid Österbybruk  1983-1984  D3:9 
    
 Broschyrmaterial samt 2 pressklipp angående Upplandsbruken 

samt kopia på bouppteckning  
80-tal  D3:10  

    
    
D4. Handlingar angående Sundsvallsprojekten    
   
 ”Folkhälsa & samhällsförändring” (finansierat av Riksbankens 

Jubileumsfond)  
Innehåller flera delprojekt.  
-arbetsmaterial  
-korrespondens  
Sorterat enlig register  

1983-1987 D4:1 

    
 Sundsvalls historia I (Bokverk i tre delar, utgivet 1996-1997) 

Stadshistoriska kommittén:  
-protokollskopior  
-korrespondens 
-arbetsmaterial  
Sorterat enligt register  

1986-1993 D4:2 

    
 Sundsvalls historia II (Bokverk i tre delar, utgivet 1996-1997) 

Stadshistoriska kommittén:  
-protokollskopior 
-korrespondens  
-arbetsmaterial  
Sorterat enligt register  

1989-1996 D4:3 

    
 Sundsvalls historia III (Bokverk i tre delar, utgivet 1996-1997)  

Stadshistoriska kommittén:  
-protokollskopior  
-korrespondens  
-arbetsmaterial  
Sorterat enligt register  

1992-1999 D4:4 

    
 Sociala grupper i Sundsvall I  

-datalistor uttagna 1990  
1990  D4:5 

    
 Flyttningar i Sundsvall stad  

-datalistor uttagna 1990  
1990  D4:6 

    
 Arbetsmaterial till Sundsvalls historia I-III 

-Excerpter historia  
-textutkast  
-politik 1888-  
-excerpter Sundsvall  

1990-tal  D4:7 
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D5. Handlingar angående familjehistoriska projektet  
Finansierat Riksbankens Jubileumsfond. Genomfört tillsammans med Hans Nilsson i Linköping. 
Resulterade i boken ”Familjer i växande städer. Strukturer och strategier vid familjebildning i 
Sverige 1840-1940” utgiven 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 Projekthandlingar, rapporter, handlingar angående 

forskaruttag, korrespondens, utkast o.dyl.  
1995-2001 D5:1 

    
 Arbetsmaterial, underlag, statistiska sammanställningar  1995-2003 D5:2 
    
 Statistiska analyser av ffa migration  1997 D5:3 
    
    
D6. Handlingar angående övriga projekt  
 
 Historievetenskapens framtid  

Arbetsgrupp vid Uppsala universitet. Omfattar arbetsmaterial 
men också några protokoll i original och korrespondens 

1971-1972 D6:1 

    
 Mälardemografi  

Ffa arbetsmaterial  
ca. 1973  D6:2 

    
 Skara  

Arbetsmaterial sorterat enligt register, sammanställningar till 
tabeller & diagram, viss korrespondens angående inlåning av 
material, excerpter av inflyttnings- respektive 
utflyttningsböcker  

1973-1975 D6:3 

    
 Värmlandsundersökningen  

Arbetsmaterial, sammanställningar & korrespondens  
ca. 1976  D6:4 

    
 Selånger  

Underlag, arbetsmaterial, korrespondens, studentuppsats 
1978-1999 D6:5 

    
 Society, health and population during the demographic 

transition (bokutgivning)  
Ffa administrativa handlingar såsom offerter, avtal och 
kontrakt angående tryckningen samt korrespondens  

1986-1992 D6:6 

    
 Kustbygd i förändring 1650-1950 

Arbetsmaterial, korrespondens, mötesprotokoll, analyser av 
hushåll i Gullholmen och Tynderö, underlag hushåll i Tynderö 
och Gullholmen.  

1986-1992 D6:7 

    
 Övriga projekt 

-Kvinnors hälsa 90-talet 
-Agrar rörlighet 1984  
-Münchenöverenskommelsen 1938 1970-talet  

ca. 1970-1990 D6:8 
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D7. Handlingar angående doktorander & studenter  
Serien omfattar arbetsmaterial, minnesanteckningar, intyg, 
korrespondens samt visst kursadministrativt material. Sorterat 
enligt register  

  

   
 Vid Uppsala universitet – oppositioner  1973-1982  D7:1 
    
 Vid Uppsala universitet – handledning doktorander, samt 2 

studentuppsatser 
1973-1982 D7:2 

    
 Vid Umeå Universitet – handledning doktorander  1982-1993  D7:3 
    
 Vid Umeå Universitet – handledning doktorander  1994-1997  D7:4  
    
 Vid Umeå universitet – handledning doktorander  1998-2004  D7:5 
    
 Vid Umeå universitet - framlagda avhandlingsavsnitt av  

doktorander  
1984-1992  D7:6 

    
 Vid Umeå universitet - studentuppsatser C-studenter  1987-1990  D7:7 
    
    
D8. Handlingar angående undervisning  
Serien omfattar arbetsmaterial, undervisningsmaterial, visst 
kursadministrativt material, korrespondens 

  

   
 Kurser givna vid Uppsala universitet: 

- Stadshistoria   
- Oral history (inkl några studentrapporter) 
- Litteraturkurs i historia. Här återfinns också handlingar från 
egna litteraturstudier i historia 1954-1955   

1973-1982 D8:1 

    
 Kurser givna vid Umeå universitet:  

- Befolkningshistoria  
- Emigranthistoria  
- Familjehistoria  
- Medicinhistoria  

1982-2003  D8:2 

    
    
D9. Handlingar angående verksamheten    
    
 Allehanda handlingar angående verksamheten som HSFR-

professor i Historisk demografi vid forskningsenheten hos 
Demografiska databasen (DDB)  
-korrespondens  
-skrivelser & underrättelser 
-forskningsbidragsansökningar  
-tillsättningar av tjänster  
Sorterat kronologiskt  

1982-1989  D9:1 
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 Allehanda handlingar angående verksamheten som HSFR-
professor i Historisk demografi vid forskningsenheten hos 
Demografiska databasen (DDB) 
-korrespondens  
-skrivelser & underrättelser 
-forskningsbidragsansökningar  
Sorterat kronologiskt  

1990-1994  D9:2 

    
 Handlingar angående planering av verksamheten                                    

-konferenser 
-Idéer 
-projekt 
-SVAR 
Inkl lite korrespondens, sorterat enligt register   

ca. 1983-1986 D9:3 

    
 Handlingar angående verksamheten på Demografiska 

databasen (DDB) 
-datafilshantering 
-informationsmaterial  
-diverse  

ca. 1982-1992  D9:4 

    
 Administrativa handlingar angående Centrum för 

befolkningsstudier (CBS/CPS) som styresman   
-korrespondens 
-skrivelser & underrättelser 
-utkast m.m. 
Sorterat kronologiskt  

1989-1996 D9:5 

    
 Administrativa handlingar vid historisk demografi ffa.  

-korrespondens  
-skrivelser & underrättelser 
Sorterat kronologiskt  

1993-1997 D9:6 

    
 Administrativa handlingar vid historisk demografi ffa.  

-korrespondens 1998-2002 
-skrivelser & underrättelser 2001-2004 
-ansökningar av finasiering 1997 & 2004-2008 
Sorterat kronologiskt resp. omvänt kronologiskt  

1997-2004 D9:7 

    
 Administrativa handlingar angående uttagsgrupper vid 

Demografiska databasen (DDB) 
-protokollskopior 
-korrespondens 
Sorterat kronologiskt   

1991-2004 D9:8 
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 Skrivelser från Historiska institutionen Umeå Universitet  
-protokollskopior institutionsstyrelsen 
-protokollskopior andra sammanhang  
-meddelanden  
-lite korrespondens  
-övrigt   
Sorterat kronologiskt  

1981-2002 D9:9 

    
 Skrivelser från humanistiska fakulteten, Umeå universitet  

-ffa protokollskopior  
Sorterat omvänt kronologiskt 

1992-1996 D9:10 

    
 Handlingar angående bokutgivningar  

-offerter 
-avtal 
-korrespondens  
Lucka: 1990-1995 

1971-2003 
 

D9:11 

    
    
D10. Handlingar angående sammanslutningar och nätverk  
Korrespondens och till viss del skrivelser utfärdade av Tedebrand i sin roll som ledamot i Johan 
Nordlandersällskapet och Kungliga Skytteanska Samfundet återfinns i respektive förenings arkiv   
   
 Johan Nordlander sällskapet  

-arbetsmaterial   
ca 1980-1999 D10:1 

    
 UFOS (Arbetsgruppen för Sundsvallsforskning i Umeå 

universitet) 
-korrespondens 
-protokollskopior 
-arbetsmaterial  
Sorterat kronologiskt 

1982-1987 D10:2 

    
 AFFAS (Arbetsgruppen för forskning avseende 

Sundsvallsområdet)  
-Mötesprotokollskopior  
-handlingar angående arrangerade konferenser 

1984-1999 D10:3 

    
 RBU´s (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) 

forskningsstiftelse 1987-2003  
-allehanda handlingar bla skrivelser & korrespondens  
Rehabilitation International 1985-1998 
-allehanda handlingar bla korrespondens    

1985-2003  D10:4 

    
 Bureanska föreningen  

Styrelserelaterat material inkl viss korrespondens  
1994-2011 D10:5  
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 Handlingar från övriga sammanslutningar:  
-Svensk demografisk förening -styrelserelaterade handlingar, 
mestadels kopior & viss korrespondens, 1989-2001 
-Kungl. Samfundet av handskrifter rörande Skandinaviens 
historia 1997-1999 
-Stiftelsen Schymbergsgården. Alnö 1998-1999 
-Medelpadsakademin 1997-2002 
-International Commission for Historical demography – 
allehanda handlingar bla korrespondens 1995-2001  
-Svensk medicinhistorisk Tidskrift – ffa korrespondens 1997-
2000 

1989-2002 D10:6 

    
    
D11. Handlingar angående egna konferenser    
   
 Society, health and population during the demographic 

transition. (mynnade också ut i en utgiven monografi med 
samma namn)  
-arbetsmaterial 
-deltagarförteckningar  
-korrespondens 
-program  

1984-1986  D11:1 

    
 Sex, state & society. Comparative perspectives on the history 

of sexuality. (Mynnade sedan ut i en antologi utgiven med 
samma namn)  
-arbetsmaterial  
-deltagarförteckningar, inbjudan & program  
-korrespondens  
-abstracts  
Sorterat enligt register   

1997-2001 D11:2 

    
 Swedish Population Statistics 250 years. Comparative 

Perspectives on the Arrangement and Use of Population Data  
August 12-14, 1999  
-arbetsmaterial 
-korrespondens 
-skrivelser 
-övrigt  

1998-2003 D11:3 

    
    
D12. Handlingar angående övriga konferenser  
    
 Konferensprogram & övriga handlingar från internationella 

konferenser samt från ett seminarium 1984  
1982-2004  D12:1 

    

E. Samlingar    

    
 Publikationer från andra enheter och centrumbildningar  1985-1990 E:1 
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F. Övrigt    

    
 ”Nordöstra Borgsjöns bebyggelsehistoria 1621-1986 jämte 

något om Marktjärns- och Karrsjötorpen i Torp” Kompendium 
författat av Ivan Johnsson  

1986  F:1 

    
 Informationsmaterial från SVAR  ca. 1986  F:2 
    
 Kollegieblock med oklart innehåll samt ett manuskript som 

antagligen inte författats av Tedebrand. Samt oklara 
anteckningar  

- F:3 

                                                                                                                    


