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PROJEKTETS BAKGRUND

Konstprogrammets syfte och innehåll
Konstprogrammets viktigaste syfte är att brett undersöka förutsättningarna för det
kommande konstnärliga gestaltningsarbetet, att föreslå möjliga platser för
konstnärlig gestaltning och att presentera en curatoriell eventuell tematik och
riktning – en curatoriell vision – för det kommande konstnärliga arbetet.

I det här konstprogrammet redogörs för de specifika förutsättningarna för
byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning med anledning av bygget av det nya
Riksarkivet i Härnösand. Här introduceras byggprojektet, vilka aktörer som är
inblandade samt vilka som är ansvariga för vad.

Konstprogrammet ser till de ekonomiska, tekniska, sociala och kulturhistoriska
möjligheter och begränsningar som finns för det konstnärliga gestaltningsarbetet och
väger in möjligheterna för framtida drift- och underhåll av konsten.

Konstprogrammet har tagits fram i dialog med projektets fastighetsägare
Specialfastigheter, och representanter för Riksarkivet. Därmed blir det möjligt att ta
ett konstnärligt helhetsgrepp i förhållande till såväl byggnadens arkitektur som den
övergripande kontext som konsten blir en del av.

En kort introduktion till projektet
Specialfastigheter ansökte 2021 om samarbete med Statens konstråd för
byggnadsanknuten konst gällande ett nytt centralarkiv i Härnösand. Statens konstråd
beslutade att gå in i ett samarbete kring projektet på produktionsmötet 2021-09-16.

En samrådsgrupp med representanter från Specialfastigheter, Riksarkivet i
Härnösand, Tengbom arkitekter och Statens konstråd bildades 2021-10-20 och gick
till beslut om att arbeta med konstnärlig gestaltning för det nya Riksarkivet, samt att
ta fram ett konstprogram som grund för det kommande arbetet.

Riksarkivets huvudsakliga uppdrag är att arkivera material som levereras av övriga
statliga myndigheter. Materialet har givetvis ett historiskt värde, och är inte minst en
resurs för universitetsvärlden och forskare, men också för allmänhetens tillgång till
Sveriges offentliga historia. Sammantaget får Riksarkivet ca 60 000 förfrågningar
per år kring det material som arkiverats.

I följande texter beskriver intressenterna, Specialfastigheter, Riksarkivet och
Tengbom med egna ord sina verksamheter och de utgångspunkter som de ser som
möjlig inspiration för det konstnärliga gestaltningsuppdraget:

Specialfastigheter
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar bland annat
kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och
polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga
samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet.

Specialfastigheters ledord är: ”Vi är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare
med fokus på långsiktiga relationer. I nära samarbete med våra kunder
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definierar vi vad som krävs av dagens och morgondagens säkerhetsfastigheter.”

Vår ägare – svenska staten – ställer tydliga krav på verksamheten och på hur vi
agerar mot omvärlden. Vi är en viktig samhällsaktör och ska vara ett föredöme i
arbetet för en hållbar utveckling. Det tankesättet genomsyrar allt vi gör idag och
det vi planerar för framtiden.

Riksarkivet
Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för
arkivvården i landet. Riksarkivet ska kontrollera den offentliga
arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna.
Riksarkivet tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer
av organisationer.

Riksarkivet säkrar samhällets långsiktiga informationsförsörjning och
garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Riksarkivet fokuserar på
användarnas behov när dom beskriver och vårdar arkiven, när dom gör dem
tillgängliga och när dom reglerar hur de ska hanteras.

Riksarkivets målsättningar sammanfattas i att vara länken mellan dåtid, nutid
och framtid, att samhällets information är säkrad och arkiven är tillgängliga för
alla. Riksarkivet har drygt 400 anställda och finns på elva orter. Riksarkivet är
inne i ett spännande och omfattande förändringsarbete med målet att bli en mer
innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya
förväntningar och krav.

Tengbom
Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom. Idag har Tengbom runt 500
medarbetare och finns på femton olika platser i Sverige och i Finland.
Tengboms projekt spänner över många områden – från arkitektur på bred
skala till stadsplanering och landskap till inredningsdesign och mycket mer.
Samhällsfastigheter av olika slag är ett fokusområde för oss. Genom att
kombinera historia och innovation använder vi arkitekturen för att göra
världen till en bättre plats. För oss är arkitektur en ödmjuk skärningspunkt
mellan människor, kultur och samhälle. Sedan 2020 har Tengbom ramavtal
med Specialfastigheter avseende arkitekttjänster.
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PROJEKTORGANISATION
Inom ramen för beslutet att arbeta med konstnärlig gestaltning för det nya
centralarkivet i Härnösand är följande projektorganisation beslutad:

Beställare: Specialfastigheter

Affärsområdeschef och projektägare: Jan Larsson,
e-post: jan.larsson@specialfastigheter.se

Ansvarig Projektledare (projektering och byggnation) Åke Forslund,
e-post: ake.forslund@rejlers.se

Ansvarig arkitekt: Pontus Eriksson, Tengbom,
e-post: pontus.eriksson@tengbom.se

Ansvarig landskapsarkitekt, Jenny Andersson, Tengbom
e-post: jenny.andersson@tengbom.se

Konstnärlig projektledning: Statens konstråd

Curatorer Statens konstråd: Johan Tirén,
e-post: johan.tiren@statenskonstrad.se

Brukare/hyresgäst: Riksarkivet

Ansvarig kontaktperson Riksarkivet
Håkan Viklund, projektledare,
e-post: hakan1.viklund@riksarkivet.se

Upphandlingsform: Annonserad upphandling med Statens konstråd som
upphandlande part och överlåtelse till Specialfastigheter

Samrådsgrupp
En samrådsgrupp med representanter från fastighetsägare, hyresgäst, arkitekt samt
Statens konstråd har satts ihop. Representanterna i samrådsgruppen har inom sitt
respektive kompetensområde beslutsmandat i frågor som rör det konstnärlig
gestaltningsprojektet och består av:

Jan Larsson, Affärsområdeschef, projektägare, Specialfastigheter

Håkan Viklund, Projektledare, Riksarkivet

Mona Bergman, Arkivarie Riksarkivet i Härnösand

Per Höglund, Sektionschef Riksarkivet

Pontus Eriksson, Arkitekt, Tengbom arkitekter

Johan Tirén, Curator, Statens konstråd

Vid frågor som rör teknik, drift och underhåll har Specialfastigheter beslutsrådighet.
Statens konstråds curator och produktionsmöte har beslutsrådighet i frågor som rör
konstnärlig kvalitet och genomförbarhet.
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KONSTPROGRAM RIKSARKIVET I HÄRNÖSAND

Tidplan
Projektstart Q2 2020

Systemhandlingsskedet pågår och beräknas vara klart Q2 2022

Upphandling av en totalentreprenör beräknas vara klart i juni 2022

Bygghandlingar tas fram av totalentreprenören (TE) med start i Q3 2022 och
beräknas pågå till sommaren 2023

Byggstarten beräknas till senare delen av Q4 2022

Byggnaden planeras vara färdigställd Q1/Q2 2025

En byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning bör vara klar att invigas Q2 2025

Konstprojektets tidplan är indelad i flera steg:

Konstprogram tas upp för beslut i samrådsgruppen: maj 2022

Upphandlingen utförs genom direktupphandling med föregående annonsering.
Möjlighet att lämna intresseanmälan: 2022-06-15 till 2022-09-01

En (1) konstnärer bjuds in till skissuppdrag: Mellan oktober 2022 och mars 2023

Uppstartsmöte Oktober 2022

Mitt-i-skisspresentation för samrådsgrupp: Januari 2023

Skissinlämning: Mars 2023

Tilldelningsbeslut genomförande: Mars/april 2023

Avtalstecknande/kontrakt med en konstnär genomförande: Mars/april 2023

Genomförande av konstprojektet: 2023–2025

Installation och invigning: 2025–2026

Budget
Specialfastigheters budget för genomförande av det konstnärliga uppdraget är
fastställt till max 1 500 000 SEK exklusive moms. Utanför genomförandebudgeten
tillkommer ett skissarvode om 80 000 SEK som bekostas av Statens konstråd.
Skissarvodet är budgeterat så att konstnären ska kunna arbeta undersökande på plats
i Riksarkivet i Härnösand, under minst två veckor av skissperioden. Utöver
skissarvodet, bekostar Statens konstråd en (1) resa tur och retur, samt boende under
två veckor i Härnösand under skissperioden. Kostnaden för detta avtalas separat med
Statens konstråd.

Specialfastigheters budget utgör tak för kontraktsvärdet för den konstnärliga
gestaltningen. Den konstnär som tilldelas skissuppdrag ska parallellt med
framtagande av skiss utarbeta en slutgiltig budget som visar kostnaderna för
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genomförande av det konstnärliga uppdraget. Den slutgiltiga budgeten utgör
underlag för beslut om finansiering och uppförande av konstverket.

Fastighetsägaren förbinder sig att stå för de anläggningskostnader som kan bli
aktuella för den konstnärliga gestaltningen, d.v.s. de kostnader som krävs för att få
gestaltningen på plats och som inte omfattas av konstnärens budget för
gestaltningen.

Upphandlingsförfarande
Beslut om att genom annonsering bjuda in konstnärer att anmäla intresse för att
skissa för det konstnärliga gestaltningsuppdraget, genom så kallad annonserad
upphandling har tagits på på Statens konstråds produktionsmöte (2022-04-27) och på
samrådsgruppens möte (2022-04-29).

Av dem som anmält intresse för att skissa bjuds en (1) konstnär/konstnärsgrupp in
för ett skissuppdrag. I skissuppdraget förväntas konstnären kunna arbeta
undersökande med arkivets material, på plats i Härnösand under en period av minst
två veckor. Den konstnär/konstnärsgrupp som tilldelas uppdraget tilldelas kontrakt
för genomförande av skiss, under förutsättning att inlämnad skiss godkänns av
Statens konstråds produktionsmöte och av samrådsgruppen..

Statens konstråd har mandat i de beslut som rör konstnärlig kvalitet och
genomförbarhet. Enligt upphandlingslagstiftningen är det också viktigt att beslut om
konstnärliga frågor behandlas i grupper som har konstnärligt kompetent majoritet.
Innan samrådsgruppen fattar beslut om konstprogram, val av konstnär och
godkännande av skiss skall ärendena därför föreläggas Statens konstråds s k
produktionsmöte för konstnärlig kvalitetsgranskning och rekommendation till beslut.

För att säkerställa konstnärlig kvalitet genom hela konstprojektets process kommer
intresseanmälningar kontrolleras av Statens konstråds urvalsgrupp – ansvarig curator
för projektet, övriga curatorer, konstprojektchef och administratör.
Intresseanmälningar utvärderas av Statens konstråds urvalsgrupp och av den för
projektet sammansatta samrådsgruppen. Urvalsgruppen kontrollerar att samtliga
intresseanmälningar uppfyller obligatoriska krav och efterfrågade formalia.

Urvalsgruppens curatorer utvärderar därefter godkända intresseanmälningar utifrån
hur väl de sammantaget möter ställda bedömningskriterier, och vilken relevans för
uppdraget konstnärskapet därav bedöms ha. Efter diskussion beslutar urvalsgruppen
vilka intresseanmälningar som ska presenteras för samrådsgruppen. Samrådsgruppen
avgör därefter vilken konstnär/vilket konstnärsteam av det presenterade urvalet som
ska bjudas in att lämna skissförslag.

PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Riksarkivet är som tidigare beskrivits en statlig förvaltningsmyndighet under
Kulturdepartementet. Utgångspunkten för Riksarkivets uppdrag finns i
tryckfrihetsförordningen, som ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar.
Verksamheten regleras i arkivlagen, i arkivförordningen samt genom Riksarkivets
instruktion.

Riksarkivet kan sägas utgöra en länk mellan dåtid, nutid och framtid, med ett
uppdrag att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda
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över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i
forskning, rättskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt
demokratiska samhälle.

En väsentlig förutsättning för den kommande konstnärliga gestaltningen är dialogen
med projektets intressenter, som också är representerade i projektets samrådsgrupp:
Riksarkivet (hyresgäst), Specialfastigheter (fastighets och -projektägare) och
Tengbom arkitekter (gestaltningsansvarig arkitekt, projektägarens konsult).

Som en del av skissarbetet och denna dialog förväntas konstnären under minst två
veckor kunna arbeta på plats i Härnösand, med arkivets material. Under dessa veckor
får konstnären/konstnärsteamet en introduktion till arkivet och det befintliga
materialet. Tanken är att konstnären under denna tid med stöd av Riksarkivets
personal ska kunna hitta sina egna ingångar till den konstnärliga gestaltningen med
utgångspunkt i materialet och de historier som finns där.

Områdesbeskrivning

Härnösand som stad grundades 1585 av Johan III, men området kring Höga kusten
som sträcker sig från Härnösand i söder till Örnsköldsvik i norr tros ha varit bebott i
över 7000 år. Härnösand är residensstad för Västernorrlands län, och breder ut sig
från fastlandet och över en rad angränsade öar.

Stadens näringsliv präglades tidigare av små industrier, men också av skogsindustri,
varv och sjöfart. Djuphamnen är fortfarande viktig för staden, men idag har den
offentliga verksamheten tagit en allt större plats i staden, och utöver Riksarkivet
finns bland annat Sida och Kriminalvården här.

Det nya Riksarkivet ska byggas på Saltvikshöjden ca 4 kilometer norr om centrala
Härnösand. Närmast angränsande bostadsområde är Bondsjöhöjden, men i
fastighetens närhet finns även Saltviksanstalten, en sluten anstalt för män och en av
landets tre säkerhetsanstalter, samt viss industri och handel. Det nya Riksarkivet blir
ett viktigt landmärke för Härnösand men också för Saltvikshöjden ett området som
är tänkt att utvecklas framöver.

Etableringen sker i samarbete med Skatteverket. Kommunikationerna in till
Härnösand blir goda, med såväl planerade cykel- och gångvägar som kollektivtrafik.
Med bil nås området via hamnleden eller E4:an. Platsen för det nya centralarkivet
består idag av skogsmark och det finns ingen tidigare bebyggelse på fastigheten, som
har en fantastisk utsikt över Älandsfjärden.
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Här byggs det nya Riksarkivet

Vy från drönarfilm med den tänkta volymen inringad.
Illustration: Tengbom
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KONSTPROGRAM RIKSARKIVET I HÄRNÖSAND

Beskrivning av byggnadens arkitektur - koncept
En bärande utgångspunkt för den arkitektoniska gestaltningen har varit det koncept
som tagits fram av Tengbom arkitekter. I konceptet formuleras att:

“Riksarkivet i Härnösand blir ett magasin för framtiden, i någon mening ebehållare
för vårt kollektiva minne. Här ska en del av vårt kulturarv bevaras för kommande
generationer. Ytterst blir det ett fint uttryck för vår demokrati - här samlas och
vårdas “sanningen” i arkivmaterialet.

Byggnaden ska uttrycka ett mått av värdighet, samtidigt spegla öppenhet och
tillgänglighet för alla. Byggnaden får gärna synas och vara välkomnande. Därtill
avspegla en hållbarhet över långa tider - Riksarkivet är vår äldsta myndighet,
verksam sedan 1618.

I gestaltningen är det naturligt att söka en lokal förankring. En utgångspunkt är
själva platsen, tomten med sitt höga läge, skogen, havet och landskapet runt
omkring, Ångermanland, Höga Kusten.”

Genom byggnadens arkitektur gestaltas alltså både idén om arkivet som ett rum där
bevarandet av historien är centralt, men där det samtidigt är lika centralt att bevara
just idén om allmänhetens tillgång till denna historia. De här två delarna, spelet
mellan det stängda och det öppna är alltså något som fått prägla arkitekturen.

Exteriör gestaltning
Det nya riksarkivet består av två större volymer som genom sin utformning relaterar
till byggnadens funktioner, där den ena rymmer arkivdelen och den andra den mer
publika administrationsdelen. Mellan de två volymerna finns ett atrium som rumsligt
skiljer de båda funktionerna åt. Samtidigt som kulörerna på de båda delarna går i
samma röda ton understryker materialskiftet och skillnaden i uttryck de olika
funktioner som byggnaden inrymmer.

De två delarna, det slutna arkivet och den öppna administrationsdelen har alltså vitt
skilda karaktärer, men gemensamt för båda är att gestaltningen har inspirerats av
Höga kustens natur och kulturlandskap. Den röda Nordingrågraniten har varit en
stark inspirationskälla till den nästan monolitiska arkivdelen som utförs i infärgad
betong, medan den administrativa delen uppförs i trä som exteriört behandlas med en
röd slamfärg. Den röda kulören blir det som förenar de båda delarna i en monokrom,
sammanhållen byggnadsvolym. Byggnaden blir på det sättet avläsbar som en helhet
på stort avstånd där den relaterar till andra stora byggnader i landskapet, som lador,
magasin och bruksmiljöer.
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Interiör gestaltning
Anknytningen till naturen präglar även byggnaden interiört där trä och naturmaterial
dominerar. I administrationsdelen syns detta genom en stomme av furu som bär upp
byggnadens bjälklag. Träet utgör också ett visuellt inslag i administrationsdelens
publika utrymmen, där såväl de flesta väggarna som räcken mot atrium och i
huvudtrappan utförs i trämaterial.

Genom atriets ljusinsläpp ges den publika delen en öppen och tillgänglig karaktär,
som kontrasteras av arkivdelen, sluten genom en hög vägg av betong i samma röda
utförande som på utsidan. Arkivdelen får en enkel och funktionell interiör med ett
ljust betonggolv samt vitmålade väggar och tak.

Illustration: Tengbom
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Materialet i Riksarkivet i Härnösand, ett par exempel.
Så långt tillbaka som sedan 1618 har Riksarkivet bevarat statens handlingar, alltifrån
medeltida pergamentbrev till dagens digitala handlingar. Idag är arkiven öppna för
alla och de utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. I arkiven finns
berättelser om stora samhällsförändringar, men också om individuella levnadsöden.

Riksarkivet i Härnösand har material från framförallt Norrland – från Gävleborg,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det äldsta daterade dokumentet
som finns bevarat är ett kvittobrev från den 7 april 1374 som tillhör Hälsingtuna
kyrkoarkiv. Riksarkivet har framförallt arkiv efter statliga myndigheter, men det
finns även arkiv efter enskilda personer, efter företag och föreningar. I arkiven finns
spår efter ofantligt många människor från det förflutna. Viss information är
opersonlig och handlar exempelvis om registrering av jakttillstånd, registrering av en
födsel eller flytt, skolbetyg eller liknande. Men det går också att komma
människorna djupare in på livet, om personen har begått ett brott kan man läsa om
det i domstolshandlingar eller om ett gift par har haft osämja i äktenskapet kan de ha
kallats till kyrkorådet för samtal. Man kan i arkiven lära känna människor som ingen
nu levande människa kommer ihåg eller har något förhållande till, inte bara från
samhällets toppskikt utan även människor från enklare förhållanden. I arkivet kan vi
se hur samhällets stora förändringar speglas genom skeenden i det privata livet. Det
är berättelserna om människorna som ingen längre kommer ihåg, men som finns i
arkivet som spår i en handskriven text, på ett fotografi eller i ett dokument. På
följande sidor visas några exempel på vad som finns hos Riksarkivet i Härnösand.

Bokryggar från Sjömanshusets i Sundsvall arkiv. Fotograf Rolf Boström, Riksarkivet
Härnösand

Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjömän och en av uppgifterna
var att registrera sjömännen inom den svenska handelsflottan och vilka resor de
gjorde. Även fartygen var registrerade och man kan i arkivet få fram information om
alla resor som gjordes. De äldsta sjömanshusarkiven är från mitten av 1700-talet.
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Uppslag ur räkenskaper över fattigvård år 1794, ur Jukkasjärvi kyrkoarkiv. Fotograf
Rolf Boström, Riksarkivet Härnösand

Denna sida av räkenskap visar några av de utgifter som församlingen har haft under
mars och april 1794. Den 3 mars betalade kyrkan bland annat ut pengar till ”Hans
Mårtensson i Wiwungĳerfwi för det han lärt Pigan Brita Joans dotter Spett a, b, c.
Boken”. Två personer, Ingri Henricsdotter Hotti och Henric Hanssons dotter Brita,
fick även ett exemplar av Swebilius katekes. Detta var en lättfattlig förklaring till
Martin Luthers lilla katekes. Innan kommunreformen 1862 var kyrkan den instans i
samhället som ansvarade för fattigvården.

Ritning från Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv

Förslag till reparation av Backenkyrkan, Umeå landsförsamlings kyrka, från 1893.
Kyrkan är ursprungligen från 1500-talet men den hade skadats svårt av en våldsam
brand den 25 mars 1893 och en omfattande renovering var nödvändig. Ritningen är
gjord av F Bang och visar västra gaveln och en profil av gaveln.

KONSTPROGRAM RIKSARKIVET I HÄRNÖSAND

15



KONSTPROGRAM RIKSARKIVET I HÄRNÖSAND

Uppslag ur en husförhörslängd för åren 1757-1772, ur Umeå stadsförsamlings
kyrkoarkiv. Fotograf Mona Bergman, Riksarkivet Härnösand

I kyrkböckerna finns hela Sveriges befolkning registrerad från slutet av 1600-talet
fram till 1991 då folkbokföringen togs över av skattemyndigheterna. Kyrkoarkiven
innehåller många olika slags längder och förteckningar över församlingen, bland
annat födelse- och doplängder, lysnings- och vigsellängder och död- och
begravningsländer. Informationen finns sedan samlad i den så kallade
husförhörslängden som ursprungligen fördes för att registrera församlingsbornas
kristendomskunskaper. Denna längd täcker vanligtvis en tioårsperiod och
församlingsborna är registrerade tillsammans i hushåll. På den här sidan finns
Andreas Tegerström antecknad tillsammans med sin hustru Catharina Sandberg och
övriga medlemmar i hushållet. Intill namnen står födelseåret och Andreas var född
1726. Som tredje namn i listan står Andreas mor Barbru Tegerström som var född
1687, alltså för mer än 330 år sedan. Datumen som står till höger i bild är datum för
när husförhören skett, alltså när prästen kommit ut i gårdarna och förhört
församlingsborna kring Luthers lilla katekes. Sen står det också antecknat att både
Andreas mor och hustru avlidit år 1765 eftersom ordet ”död” har antecknats i den
kolumnen.

Dokumentet till vänster är ett soldatkontrakt från 1810, ur
Bergsjö kyrkoarkiv

Kontraktet gäller den städslade soldaten nr 32, Olof Blixt.
Efternamnet Blixt var hans soldatnamn, tidigare hette han Olof
Olsson. I kontraktet finns information om vilka förmåner Olof
fick vid sin anställning. Förmånerna bestod både av ekonomisk
ersättning, av kläder och av ett mindre jordbruk. Kläderna
inkluderade allt från en hatt, jacka, vit väst utan armar, två par
byxor, två skjortor, två nattkappor, halsduk, skärp, strumpor och
så vidare. De byggnader som ingår beskrivs noga i texten med
mått och material. En av stugorna skulle göras färdig av
bönderna som anställde Olof, medan Olof själv sedan fick
färdigställa resterande byggnader. Till hjälp vid byggandet
lovades 16 dagsverken som bönderna skulle tillhandahålla.
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Del av 1752 års befolkningsstatistiska tabeller som är upprättade i Burträsk
församling, ur Burträsk kyrkoarkiv.

Från 1749 skulle prästerna varje år fylla i statistikformulär med uppgifter om
befolkningen i sin församling. På denna sida kan man se hur gammal befolkningen i
Burträsk var för just det här året, hur många som var gifta, änkor och änklingar samt
ogifta över 15 och barn under 15 år. Man kan också se vilka samhällsklasser och
yrkesgrupper som fanns representerade i församlingen, exempelvis så fanns det 4 män
och 12 kvinnor som räknades in under rubriken ”Friskt inhyses- och Gatuhus – Folk
på Landet” och 1 man och 14 kvinnor som räknades in i underrubriken ”Dito –
Bråkigt, dock ej Almoso-Hjon”. Det fanns inga som räknades in under ”Främmande
Religions – Förvanter”.

Diverse kartruller. Fotograf Rolf Boström, Riksarkivet Härnösand

På Riksarkivet i Härnösand förvaras mer än 12 000 kubikmeter med kartor och
ritningar. En stor del av dessa är Lantmäterimyndigheternas kartor.

KONSTPROGRAM RIKSARKIVET I HÄRNÖSAND
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Geometrisk karta över rågången mellan Österbölan och Myra byskogar från 1766, ur
Långvinds bruks arkiv.

Långvinds bruk, som var ett järnbruk, började sin verksamhet under slutet av 1600-
talet. Kartan visar alltså rågången, gränsen, mellan två byars skogsområden i
Enångers socken. Kartan är ritad av lantmätaren Anders Burman.

Storskifteskarta över Långede by i Delsbo
socken upprättad åren 1768, 1769, 1770
och 1771, ur Lantmäterimyndigheternas
arkiv.

Kartan visar storskiftesdelningen av åker,
svalar, äng och nybruk och den är
upprättad av lantmätaren Jean Malmström.
Under slutet av 1700-talet till en bit in på
1800-talet genomfördes ett antal
jordbruksreformer i Sverige och storskiftet
var en av dessa. Målet med reformerna var
att effektivisera jordbruket och samla
gårdarnas odlingsmark i större områden,
till skillnad från tidigare då marken var
uppdelad i smala tegar. En följd av
reformerna var att byarna med sin täta
bebyggelse upplöstes. Gårdarna flyttades ut
och marken fördelades om.
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Fotografiet föreställer barn i Bäsksele skola, Vilhelmina, år 1916, ur Svenska
missionssällskapet kyrkan och samernas arkiv. Fotograf okänd.

Svenska missionssällskapet kyrkan och samernas arkiv är ett av flera arkiv hos
Riksarkivet Härnösand som har en tydlig anknytning till den samiska befolkningen,
eller snarare det svenska samhällets arbete gentemot den samiska befolkningen. Från
början hette organisationen Svenska Missionssällskapet och ägnade sig åt
internationell mission, men med tiden ändrades fokus till att bara riktas mot
lappmarken och samerna, så kallad inre mission. Organisationen bildade bland annat
missionsskolor, men sedan folkskolestadgan inrättades ombildades en del
missionsskolor till vanliga folkskolor. Missionssällskapet kom även fortsättningsvis
att vara knuten till utbildningsväsendet och gav bland annat ekonomiskt bistånd till
behövande samiska barn.

KONSTPROGRAM RIKSARKIVET I HÄRNÖSAND

Fotografi som föreställer ”Storbröten i
Tolvskillingströmmen år 1917”. Ur Ljusnans
flottningsförenings arkiv. Fotograf okänd

Bildtexten till fotografiet lyder ”Farligt arbete vid
rivningen enär timmerväggarna hängde 12 met. högt
på sidorna och svåra ras inträffade, så att arbetarna
ibland måste huvudstupa i strömmen för att ej bliva
ihjälslagna”. Flottningsepoken är en viktig del av
skogsbrukets historia och det var skogen och vattnet
som lade grunden till skogsindustrin och det svenska

välståndet. Att flotta innebär att föra fram löst flytande eller buntat timmer i vatten. Så stor
mängd timmer som möjligt ska på kortast möjliga tid ska fraktas från avverkningsplatsen till
sorteringsverket via vattenleder. I flottningsarbetet ingår även att sortera det flottade virket.
Livet som flottare var riskfyllt. Det inträffade dock få dödsolyckor. Däremot så var olyckor i
sig vanliga under arbetets gång. Det var få flottare som var simkunniga.
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Curatoriell vision
Föremålen kunde betyda olika saker: ett koger fullt av pilar kunde den ena gången
betyda att ett krig var i annalkande, en annan gång att det fanns gott om villebråd,
eller också syfta på en vapensmeds verkstad. Ett timglas kunde betyda nuvarande tid
eller gången tid eller sand eller en verkstad, där man tillverkade timglas.

Men det som gjorde föremålen och alla de nyheter, som gavs på detta oartikulerade
sätt, så dyrbara för Kublai khan, var den rymd som fanns kring dem, ett tomrum som
inte var uppfyllt av ord. *

I Nationalencyklopedin definieras historia som dels den förflutna verkligheten, dels
beskrivning och utforskningen av denna verklighet. Det är i arkivet som denna
historia bevaras, men också blir närvarande. Arkivet blir den kapsel med vilken vi
kan göra en resa i tiden.

I det nya Riksarkivet i Härnösand kommer det att finnas plats för 30 mil av denna
historia, här ryms det personliga ödet i kyrkoböcker, domstolshandlingar och
lagfarter, vi kan genom dessa dokument, men också genom bilder och kartor, se hur
den kollektiva berättelsen om Sverige växer fram. Här finner vi också ingångar till
samisk historia och genom dokument och handlingar kan vi se hur normer och
värderingar förändras över tiden.

Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas
så att de tillgodoser: Rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar samt
behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och dessutom
forskningens behov.

Den curatoriella visionen bottnar i en nyfikenhet på hur en konstnär kan ta sig an
arkivets material i ett konstnärligt gestaltningsuppdrag. Bokstäverna som bildar ord,
blir text, mening och betydelse. Kartorna med sina tecken och gränsdragningar. Ett
utsnitt av världen i två dimensioner. Vilka perspektiv kan ett konstnärligt arbete
tillföra de handlingar, dokument, foton och kartor, som anses värda att bevara? Vilka
historier, berättelser och öden kan lyftas fram, och inte minst hur tolkas och
omtolkas det som vi faktiskt lagrat i arkivets hyllor i form av en konstnärlig
gestaltning.

Det handlar alltså om att på plats, med utgångspunkt i de dokument, handlingar,
kartor, foton etc som arkivet rymmer, med stöd från arkivets personal, själv söka
ingångar till den konstnärliga gestaltningen.

I gestaltningsuppdraget för det nya Riksarkivet söker vi därför en konstnär/
konstnärsgrupp som genom en undersökande praktik förmår, att genom konstnärliga
tolkningar och omtolkningar ta sig an arkivets material, men också arkivet som
material och historia. En konstnär som förmår bygga broar mellan det öppna och det
stängda, mellan dåtid och framtid, idé och gestaltning.

* Italo Calvino - De osynliga städerna
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Förslag till platser för konstnärlig gestaltning
De delar som primärt kommer i fråga för en konstnärlig gestaltning är byggnadens
publika delar. Här finns ett flertal olika ingångar att arbeta med. Samrådsgruppen ser
stora möjligheter till ett verk som leder besökare in i byggnaden från entrén via
receptionshallen, och vidare mot läsesalen och/eller det atrium som går genom
byggnaden. Atriet sammanbinder den stängda arkivdelen med de öppna
administrativa och publika ytorna. Här finns alltså möjligheten att arbeta med ett
verk (eller flera verk som till helhet relaterar till varandra). Arbetet kan ta sin början
exteriört i anslutning till entrén för att sedan ta sig in receptionshallen där väggytan i
två plan är en möjlig plats att arbeta med, för att sedan röra sig in mot läsesalen. I
läsesalen och atriet (som har en höjd av fem våningar) finns också möjligheten att ta
luftrummet i anspråk. Även golvet kan vara en yta för ett gestaltningsuppdrag.

Med ett fokus på de platser som beskrivits ovan kan gestaltningen ta upp de rörelser
och flöden som finns i huset, med “ett språk som bjuder in”. Genom att konstnären
förväntas arbeta undersökande med arkivets material, med stöd från personalen, så
sammanlänkas det publika delarna med arkivdelen. Gestaltningen kan här också
beröra komplexiteten i Riksarkivets uppdrag, relationen mellan det stängda och det
öppna.

De platser som bedöms av konstprogrammet ha särskilt goda förutsättningar för
konstnärlig gestaltningsarbete är sammanfattningsvis:

- Entrésituationen såväl exteriört som interiört
- Hallen med receptionen och läsesalen.
- Atriet som binder samman arkivdelen med den administrativa och publika delen.

Konstnären ska med lyhördhet utifrån sina idéer och den curatoriella visionen själv
kunna söka rumsliga placeringar både interiört och exteriört, vilket kan tillföra
kvalitéer som i nuläget inte är uppenbara. En undersökning av vilka platser den
konstnärliga gestaltningen ska vara på sker i samråd med curator och även i möten
med samrådsgruppen under skissuppdrag. I samrådsgruppen ingår representanter för
fastighetsägaren, dennes arkitekt och byggnadens brukare.

KONSTPROGRAM RIKSARKIVET I HÄRNÖSAND
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Möjliga platser för den konstnärliga gestaltningen.

Illustration: Tengbom
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Grad av offentlighet och eventuella restriktioner
Det nya centralarkivets mest publika delar finns i anslutning till entrén och in mot
läsesalen. Dessa ytor har en hög grad av offentlighet. Arkivdelens ytor är enbart till
för personal och har låg grad av offentlighet.

Konstnärliga format
För det nya Riksarkivet i Härnösand föreslås en permanent konstnärlig gestaltning.
Gestaltningen kan utföras som en enhet eller i flera delar, med utgångspunkt från
konstprogrammet.

Framtida drift och underhåll
Specialfastigheter har en lång tradition av att förvalta byggnadsanknuten konst i sina
fastigheter och är väl införstådd med framtida vård och förvaltning av
byggnadsanknutna konstverk

Fortsatt arbete
Detta konstprogram är en gemensam utgångspunkt för konstnärlig gestaltning i
projektet. Den curatoriella visionen används som projektbeskrivning/projektplan för
det konstnärliga uppdraget.
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