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Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) 
 

Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet, samt en 
boksamling som förvaras vid Universitetsbiblioteket, är en donation till Umeå universitetsbibliotek 
av Svante Lundells hustru och barn.  

Svante Lundell 1894-1971 föddes som yngsta barnet till fanjunkare Per Otto Alfred Lundell och 
hans hustru Gustava Gabriella, född Skog. 
Efter realexamen vid Skellefteå samskola arbetade Svante Lundell inom affärsbranschen i 
Skellefteå, där han drev en grosshandelsrörelse. Utöver affärsverksamheten var han även 
intresserad av ämnen som historia, geografi, botanik och genealogi. På genealogins område 
företog Lundell studier av flyttningar mellan Västerbotten och Finland. 

Under det finsk-ryska vinterkriget åren 1939-1940 engagerade sig Lundell i den finska 
frihetsrörelsen, där hans insatser bl.a. bestod i att leda transitotrafiken över Haparanda till Finland. 
Lundells insatser belönades sedermera med flera utmärkelser, bl.a. Finlands Vita Ros. 

Lundells arkiv har kategoriserats enligt följande: 
-Juridiska handlingar som bl.a. köpehandlingar, lagfartsbevis och häradsrättsprotokoll från 1700- 
och 1800- talen (handskrifts nr. 8:1 - 8:4). 
-Manuskript till föredrag, tryckta artiklar samt andra genealogiska artiklar som omfattar 
tidsperioderna 1940 - 1960 (handskrifts nr. 8:5). 
- Handlingar som rör Centrala Finlandshjälpen från åren 1939 - 1940 (handskrifts nr. 8:6 - 8:7). 
- Fotografier från åren 1939 - 1940 (handskrifts nr. 8:8). 
- Karta från år 1819, över kronobyggena Tjernberget och Blodberget i Västerbottens län och 
Skellefteå socken (handskrifts nr. 8:9). 
- Handlingar rörande de finsk - sovjetiska krigen bestående av krigspropaganda och två 
frimärken föreställande Adolf Hitler och Gustaf Mannerheim, samt en förteckning över ryska 
souvenirer från åren 1939 - 1940 (handskrifts nr. 8:10). 
- Tidningsurklipp som i grova drag omfattar tidsperioderna 1930 - 1970 behandlar bl.a. ämnen 
som historia och genealogi samt etnologi och arkeologi (handskrifts nr. 8:11 - 8:40). 

I Skellefteå museum förvaras ytterligare arkivalier och föremål tillhörande Svante Lundell. 
Här kan t.ex. nämnas korrespondens med Finland, släktutredningar och diverse handlingar rörande 
genealogi, samt fotografier från åren 1939 - 1940 (totalt 7 st. Fotoalbum). Vidare finns här också 
handlingar som dels rör Centrala Finlandshjälpen, bestående av bl.a. transport- och 
flyktingrapporter. Dels finska flygblad med rysk text samt pass, ryska sedlar och mynt. 

Forskningsarkivet vid Umeå Universitet den 30/3 1998 

Anders Johansson 

 

 

   



Förteckning 

 Handskr 

Juridiska handlingar från 1700- och 1800- talen.  

Omfattar: köpehandlingar, lagfartsbevis,  
bouppteckningar, häradsrättsprotokoll, födo- och förkovringskontrakt m.m. 
rörande Västerbotten.  
Med innehållsförteckning och avskrifter.  

8:1 

Beträffande innehållet häri, se 8:1.  8:2 

Beträffande innehållet häri, se 8:1. 8:3 

Beträffande innehållet häri, se 8:1.  8:4 

Svante Lundells manuskript till föredrag, tryckta artiklar samt andra 
genealogiska undersökningar. åren 1942-1949, 1951-1952, 1959-
1960 och 1964.  

Västerbottensättlingar i Finland.  
Lövångerättlingar i Finland.  
Varifrån svenskarna kom till Finland.  
Förbindelser mellan Väster- och österbotten i historisk - genealogisk 
belysning.  
Bygdeättlingar i Finland.  
Bottnisk folkvandring.  
Bottnisk utflyttning till Finland.  
Norrlandsättlingar i Finland.  
Beskrivningar på skepp.  
Med register över publicerade artiklar.  

8:5 

Centrala Finlandshjälpen åren 1939-1943 och 1949  

Organisationsplan för gruppering av flyktingar medföljande tåget Haparanda - 
Stockholm  
Förteckning över finska barn med mödrar som är berättigade att avresa till 
Sverige.  
Rapport från Centrala Finlandshjälpen (över Haparanda expedierade varor till 
barnhem, år 1940).  
Förteckning över finska flyktingar som via Haparanda återvänt till Finland, år 
1940.  
Auktionsprotokoll från Centrala Finlands - hjälpens auktion i Haparanda, år 
1941.  
Avlönings- och reseräkningar.  
Ritning på tält.  
Vimplar och armbindlar för Centrala Finlandshjälpen.  

8:6 

Centrala Finlandshjälpen år 1940  

Rapporter över avsänt gods till kommuner i Norrbottens län.  
Specifikation å expedierat kaffe till militärsjukhus i Finland.  
Rapporter m.m. över avsänt gods.  
Förteckning över rikskommittens lager i Haparanda.  
Dagrapporter från Karl H. Dahlstedt och H. Lindqvist till Centrala 
Finlandshjälpen i Haparanda.  
Verksamhetsrapport från Finlands Röda Kors undersökningskommitte´ i 
Lapplands län.  

8:7 



Fotografier  

Minnesalbum tillägnat Svante Lundell till erkänsla för värdefullt 
understödjande av Röda Korsets erksamhet under finska vinterkriget åren 
1939-1940.  

8:8 

Karta  

Karta över kronobyggena Tjernberget och Blodberget i Västerbottens län och 
Skellefteå socken år 1819.  

8:9 

Handlingar rörande de finsk - sovjetiska krigen 1939 - 1941  

Krigspropaganda på ryska bestående av flygblad, vykort och broschyrer.  
Två frimärken föreställande Adolf Hitler och Gustaf Mannerheim, samt en 
förteckning över souvenirer som Svante Lundell samlat från finska vinterkriget 
åren 1939-1940.  

8:10 

Tidningsurklipp   

Lokalhistoria, etnologi, industri, genealogi och aktuella händelser i 
Västerbotten åren 1960-1965. 

8:11 

Personhistoria, historia, etnologi och arkeologi i Västerbotten, åren 1938-1944 
och 1959.  

8:12 

Historia, arkeologi, genealogi, konst och industri i Västerbotten, åren 1932-
1940 och 1952-1959.  

8:13 

Lokalhistoria, genealogi och arkeologi i Västerbotten, åren 1937-1938, 1946 
och 1950-1955.  

8:14 

Seglation och skeppsbyggnad samt genealogi och lokalhistoria i Västerbotten, 
åren 1940 och 1948-1958.  

8:15 

Lokalhistoria rörande Västerbotten, åren 1953-1958.  8:16 

Genealogi, industri, lokalhistoria samt arkeologi, glastillverkning, arkiv, 
religion och museer rörande hela Sverige, åren 1942 och 1953-1960.  

8:17 

Historia och genealogi som behandlar Finland, åren 1943-1946 och 1959-
1960.  

8:18  

Lokalhistoria och genealogi rörande österbotten (Finland), åren 1951-1961.  8:19 

Lokalhistoria och genealogi som behandlar österbotten (Finland), åren 1949-
1950 och 1959.  

8:20 

Historia, genealogi och industri rörande hela världen, åren 1944-1948 och 
1953-1956.  

8:21 

Historia och kulturhistoria rörande hela världen, åren 1950-1954.  
Med en plansch föreställande Kristi uppståndelse och tre finska frimärken med 
valörerna 80 penni.  

8:22  

Historia, genealogi och industri rörande hela världen, åren 1942 och 1956-
1959.  

8:23  

Historia och aktuella händelser rörande hela världen, åren 1941-1942.  8:24 

Historia och etnologi rörande Sverige och Finland, 1950- och 1960- tal.  8:25 



Genealogi och lokalhistoria rörande Sverige och Finland, åren 1951-1955 och 
1959-1960.  

8:26 

Arkeologi rörande Sverige och Norden, åren 1961-1963.  
Ekonomi och industri rörande Sverige och Finland åren 1961-1963.  
Med två broschyrer:  
”Något om Chilesalpeter” från Jordbruksverket i Malmö år 1938.  
Broschyr rörande Aktiebolaget Aino Lindeman i Vasa år 1945.  

8:27 

Finland under 2:a världskriget och Västerbottens historia, 1950- och 1960-tal. 
Med tre småskrifter:  
Skansen program vid Gustav II Adolfs festen den 9 december 1894.  
”Ett varningsord” av Sven Hedin, Stockholm 1912.  
”Några drag ur den indelta soldatens lif”. Av Gustaf Nyblæus, Stockholm 
1871.  

8:28  

Turism, resor och båtar i Norden, 1960-tal.  
Kulturvetenskap, 1950- och 1960-tal. 

8:29 

Historia och etnologi i Norden, 1950- och 1960- tal.  8:30 

Resor och turism i Norden och Sovjetunionen, 1960- tal. 8:31 

Historia, etnologi och arkeologi i Norden, 1960- talet.  
Språk och litteratur i Norden, 1950- och 1960- tal.  

8:32 

Kyrkor och religion i Norrland, 1950- och 1960- tal.  
Med tre småskrifter:  
Program över högmässogudstjänst i Skellefteå landsförsamlings kyrka 
annandag jul 1936  
Minnestal vid femtio års minnet av Jörns kyrkas invigning 22 september 1857, 
av Ludvig Walter Lund 1907.  
”Korta betraktelser öfver 1915 års högmässotexter af präster och lekmän 
inom Västerbottens norra kontrakt, Skellefteå 1915.  

8:33 

Folk, länder och aktuella händelser åren 1962-1963.  
Språk och litteratur i Norden, 1940-talet och 1962-1963.  

8:34 

Genealogi rörande Sverige och Finland, åren 1961-1963.  
Med en broschyr av Svante Lundell från år 1960 som behandlar ”Organist och 
sjömanssläkten Marklund i Pedersöre.”  

8:35 

Genealogi rörande Sverige och Finland, åren1961-1962.  
Historia rörande Sverige, Finland och Sovjetunionen, åren 1961-1964. 

8:36 

Etnologi rörande Sverige och Finland, 1960- talet.  8:37 

Aktuella händelser och kulturhistoria i Sverige och Finland, 1960- talet.  
Med en bok: ”Nya lathund, eller handbok att begagna i daglig handel” 
Stockholm 1890. Boken innehåller bl.a. tabeller för jämförelse mellan nya och 
gamla mått samt räntetabeller och genväg vid ränteräkning.  
Festprogram för Sveriges Finlandsföreningars riksförbund från 1954.  
Tackkort från kulturhistoriska institutionen vid åbo akademi.  
Brev om vädjan om hjälp för Vasa teater, Skellefteå i april 1953.  
Kolteckning föreställande ett barn 1971.  

8:38 

Språk och litteratur i Sverige och Finland, 1950- och 1960- tal.  8:39 

Skolor utbildning och forskning i Norden, 1960- tal.  
Med en broschyr på det norska språket som behandlar ”De Nordiske 
folkehøjskoler, år 1963.  

8:40 



 


