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Handskrift 21. Rektor Algot Hellboms arkiv (1903-1996) 
Algot Hellbom föddes 1903 i Njurunda, Medelpad. Som tvååring blev han, efter moderns död, 
utackorderad i fosterhem och måste tidigt ut i arbetslivet. På sin fritid kunde Hellbom - via 
Hermodskurser - tillgodose sitt stora språkintresse och hade i början av trettiotalet genomgått alla 
grundkurser i främmande språk som Hermods då hade på sitt program. 1936 tog han steget att påbörja 
högskolestudier i språk och studerade vid Stockholms högskola bl.a. fonetik, engelska och latin. Någon 
akademisk examen kunde han dock inte erhålla då han formellt saknade studentexamen. 1938 startade 
han i Stockholm, tillsammans med en kamrat, en kvällskursskola i språk (Heliskolan). Som lärare och 
rektor var han sedan verksam vid Heliskolan fram till sin pensionering 1969.  

Hellbom var under hela sitt liv en aktiv forskare med stort intresse för Medelpads historia och dialekter. 
Efter sin pensionering kunde han helhjärtat ägna sig åt sin forskning som bl.a. resulterade i en rad 
böcker och uppsatser. Bland Hellboms arbeten kan nämnas Ordbok över Medelpads bygdemål (1962), 
Medelpads äldre urkunder (1972) samt Medelpads gräns mot Jämtland från medeltid till nutid (1977). 
För sin forskargärning blev Algot Hellbom 1974 fil. hedersdoktor vid Umeå universitet. 

I det arkiv efter Hellbom som 1997 överlämnades till Forskningsarkivet (11 volymer) återfinns bl.a. 
manuskript, avskrifter samt korrespondens angående Medelpads historia och folkmål. 
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Handskrift 21 
Rektor Algot Hellboms arkiv (1903-1996)

   

1. Manuskript:  Handskriftsnummer 

    

Medelpads folkmål  
Uppsatser, utkast, frågelistor, korrespondens, 1955-1985  

21:1 

    

Ordbok över Medelpads bygdemål  
Inbundet manuskript i 6 delar, 1962  

 

A-F  21:2 

G-H  21:3 

I-L 21:4 

M-R  21:5 

S  21:6 

T-Ö 21:7 

    

Medelpads gräns  
Manuskript, kartor, kopior, klipp, korrespondens, fotografier, 1970-80-
tal 

21:8 

    

Medelpads domböcker  
Manuskript i tre delar efter Arvid Enqvists avskrifter, u å 

21:9 

Vägarna i Västernorrland  
Delar av Nils Fribergs avhandling i avskrift av Arvid Enqvist, 1967 

 

    

Medelpads runstenar  
Manuskript, 1994  

21:10 

   

2. Kartor och övrigt tryck:  

    

Kartor över Medelpad 
Generalstabskartor samt kopior av äldre kartor i pärm 

21:11 

Skatteboken af Medelpad pro Anno 1543  
ur Norrländska samlingar IV, 1896 (med anteckningar av Hellbom) 

 

Njurundamålets formlära  
ur Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1915 (med anteckningar av 
Hellbom) 

 

 


