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Hamnlagets arkiv – original, avskrifter, bearbetningar
Hamnlagets arkiv
Handlingar från Hamnlaget finns bevarade från slutet av 1700-talet. Efter 1920 finns ytterst få
dokument som härrör från Hamnlaget. Vi vet inte om detta beror på att verksamheten låg nere
eller om det beror på arkivförluster.
Hamnlagets arkiv förvaras f n (jan 2014) dels i ämbetsakter hos Länsmuseet Västernorrland1,
dels i Ulvö föreningshus och i sakristian till Ulvö kyrka. Som framgår på annan plats har Ulvö
kapellag tagit initiativ till att originalhandlingarna överförs till Landsarkivet i Härnösand.
Hamnlagets och hamnrättens handlingar har genom åren blivit föremål för många studier och
bearbetningar. Det gäller främst pastor Paul Silén i Nätra församling, vars handskrivna
avskrifter täcker nära nog samtliga bevarade originalhandlingar. Siléns avskrifter förvaras dels
i Nätra församlingsarkiv, dels i ämbetsakter som tillhör Länsmuseets arkiv, där även
originalhandlingarna förvaras.

Original och kopior i länsmuseets arkiv
De originalhandlingar och avskrifter från Ulvö hamnlag som förvaras i länsmuseets
ämbetsarkiv är
1. Protokoll i original från Ulvö hamnlag 1798-1920 och Ulvö hamnrätt 1798-1836,
pastor Siléns avskrifter av dessa samt maskinskrivna avskrifter av Siléns avskrifter
2. Resolutioner och domar i original från Nätra tingsrätt m m 1772-1878, pastor Siléns
avskrifter av dessa samt maskinskrivna avskrifter av Siléns avskrifter
3. Siléns avskrifter från olika källor rörande Ulvöarna och deras historia. Till dessa finns
inga originalhandlingar - endast Siléns avskrifter och maskinella renskrifter av dessa.
4. 42 dokument som enl uppgift från Silén har deponerats i länsmuseet. Ej återfunna
2014-01-29.
Originalhandlingar i Ulvöhamn
I Ulvö föreningshus finns Hamnlagets protokoll åren 1879 samt 1894-1920, räkenskaper för
Ulvö kapellkassa från 1925 samt handlingar rörande vägar från 1920. I Ulvö kyrkas sakristia
förvaras hamnlagets uppbördslängder 1800-1899 samt Ulvö kapellags räkenskapsbok 17441905.
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Handlingarna har sannolikt omhändertagits i samband med att länsmuseet år 1892 förvärvade Ulvö kapell,
där handlingarna då förvarades.
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Hamnlagets arkivförteckning
Hamnlagets arkivförteckning består av dels handlingar som återfunnits i länsmuseet och i
Ulvöhamn (ovan), dels handlingar som uppenbart existerat men som nu inte kan återfinnas.
Spår efter handlingar som inte längre kan återfinnas kan upptäckas i handlingar från t ex
kyrkliga visitationer, där böcker tillhöriga kapellaget redovisas. Genom att föra in uppgifter
om sådana handlingar i hamnlagets arkivförteckning får läsaren en mer fullständig bild av de
handlingar som en gång existerat.2 Detta förfarande innebär också att framtida upptäckter bör
noteras i arkivförteckningen. Hamlagets arkivförteckning blir på detta sätt en levande
dokumentationsmiljö för allt som rör Ulvöns äldre arkiv.
Vi har valt att avsluta Hamnlagets arkiv år 1931, främst därför att det nuvarande Kapellaget
bildades året därpå.
Arkivförteckningen redovisas på annan plats.
Pågående bearbetningar och publicering
Med hänsyn till att materialet är skört och svåråtkomligt har vi mikrofilmat samtliga
originalhandlingar (1-2 ovan) samt skannat de maskinella avskrifterna (1-3 ovan). De senare
har därefter OCR-behandlas. Rättning av den OCR-behandlade texten pågår f n.
De hamnlagsprotokoll 1879-1920 som förvaras i Ulvöhamn har likaså mikrofilmats. Scanning
av denna film till bildfiler är önskvärd, men eftersom maskinella avskrifter saknas kan denna
svit i dagsläget inte OCR-behandlas.
När dessa åtgärder har fullföljts kommer hela materiaet att göras tillgängligt.

Tom Sahlén 2014-01-29
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Av stort värde för denna kartläggning har varit pastor Siléns anteckningar.

