
INKLUDERANDE ARKIV
En dag om personarkiv
till Greta Renborgs minne

6 april, Lund

Den 6 april 2017 bjuder Uppsala universitets-
bibliotek och Universitetsbiblioteket, Lund in  
till en dag fylld av föreläsningar om personarkiv.  
Temat för dagen är exkludering och inkludering 
av grupper och individer genom arkiv.  
Vi kommer att få ta del av erfarenheter från 
svenska, finska och norska arkiv som arbetar 
med förvärv, tillgängliggörande och pedagogik 
med fokus på grupper som historiskt sett varit 
underrepresenterade i arkiven.

Avsikten med dagen är att väcka nya tankar och 
idéer kring personarkiv och att skapa ett forum 
där vi som arbetar med personarkiven kan dela 
erfarenheter. Dagen kommer att avslutas med 
en diskussion om hur ett sådant forum skulle 
kunna se ut. För att vi ska ha möjlighet att lära 
känna varandra lite bättre bjuder vi även in till 
visning på Universitetsbiblioteket i Lund samt 
gemensam, men egenbekostad, middag kvällen 
innan konferensen.

Vem syns i personarkiven? Vem syns inte?  
Hur kan vi arbeta för att inkludera dem som inte kan  
finna sitt eget kulturarv i arkivboxarna?



Dagens talare
NELLY LAITINEN, Svenska litteratursällskapet i Finland

1918 – Jag var där och Minoritet i minoriteten. 

ANNA JOHANSSON och LINDA BÖRJESSON, KvinnSam 

Från osynlig till synlig? – om förvärv och tillgänglighet

Svenska litteratursällskapet i Finland har 
två samarbetsprojekt som anknyter till ju-
bileumsåret 2017 då Finland firar 100 år av 
självständighet. Den tvåspråkiga arkivpedago-
giska boken 1918 – Jag var där lyfter fram den 
enskilda individens upplevelse av inbördes- 
kriget 1918, oberoende av språklig eller ideo-
logisk bakgrund. I synnerhet den röda sidans 
upplevelser har länge varit nedtystade. Boken 
riktar sig till skolorna, som ett komplement 

för undervisningen i modersmål, historia, 
samhällslära, svenska eller finska.

Minoritet i minoriteten är ett insamlingsprojekt 
som anknyter till Finland 100 i regnbågens 
färger. Projektets syfte är att samla in minnen 
av HBTQ-personers verklighet på svenska 
i Finland, förr och nu, för att komplettera 
bilden av livet på svenska i Finland under det 
gångna seklet. 

KvinnSams verksamhet startade 1958 då 
stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv grundades på 
privat initiativ av Eva Pinéus, Asta Ekenvall 
och Rosa Malmström. En av de tre huvud-
uppgifter som grundarna förutsatte sig göra 
var att insamla arkivmaterial från kvinnoför-
eningar och kvinnor som varit anknutna till 
kvinnorörelsen. 1971 övertog Göteborgs 

universitetsbibliotek ansvaret för samling-
arna. Anna Johansson och Linda Börjesson 
berättar om verksamheten på KvinnSam och 
hur de arbetar med förvärv och tillgängliggö-
rande av källmaterial med tyngdpunkten på 
1900-talets första hälft, från rösträttskampen 
och tiden därefter men även samtida person- 
och föreningsarkiv.



CAROLINE LIND, Skånes arkivförbund

Personarkiv och Arkivpedagogik 

Hur kan personarkiv användas i pedagogiska program för högstadie- och gymnasieskolan?

REBECCA BOXLER ØDEGAARD, Nasjonalbiblioteket i Oslo 

Ebba Haslund (1917–2009): Kvinne forut sin tid – men hva i ettertid?

RUNAR JORDÅEN, Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skeivt arkiv – om etableringen av et norsk queer-arkiv

Vilka perspektiv kan anläggas såsom genus-, 
klass- och källkritiska perspektiv? Caroline 
Lind, arkivpedagog vid Skånes Arkivförbund 
i Lund, berättar om sina erfarenheter av 
personarkiv och arkivpedagogik. Skånes Ar-
kivförbund är ett regionalt enskilt arkiv som 
har funnits sedan 1993. Arkivförbundet har 
en heltidsanställd arkivpedagog som särskilt 

arbetar med skolklasser, lärare och studie-
grupper. Varje skoltermin erbjuds ett antal 
fasta pedagogiska program för årkurs 1 till 
och med gymnasiet. Skolorna kan välja på att 
komma på studiebesök till Arkivförbundet, 
låna fysiska arkivväskor till skolorna eller få 
ett klassrumsbesök av Arkivförbundets  
pedagog.

Historien om overskridelser av kjønns- og 
seksualitetsnormer har til nå i svært liten 
grad vært dokumentert av forskere eller in-
nen arkivinstitusjonene i Norge. Heller ikke i 
formidling av historien, for eksempel innenfor 
museene, har den skeive (queere) historien 
vært særlig synlig. Etableringen av Skeivt arkiv 
er et svar på denne situasjonen. Formålet er 

å dokumentere og formidle denne historien, 
disse historiene. Dokumentasjonen skjer 
gjennom innsamling av arkiver, bøker og 
tidsskrifter samt muntlig historie (videointer-
vjuer). Historien blir formidlet gjennom nett-
sider, inkludert nettleksikonet Skeivopedia og 
for eksempel foredrag og utstillinger.

Ebba Haslund opplevde et helt århundre. 
Hun skrev kritikerroste romaner, skuespill, 
sakprosa og tre selvbiografier. Hun ledet 
Den norske Forfatterforeningen gjennom 
sine mest konfliktfulle år. Hun var mediepre-
sent helt til 2000-årene, var samfunnsdebat-
tanten og foregangskvinnen som likevel fikk 
stempelet som konservativ. Alle visste om 

henne.  Nå bare få år etter hennes død, er 
hun på vei inn i glemselen – på lik linje med 
mange andre (kvinner). I år er det 100 år 
siden hun ble født. Norges Nasjonalbibliotek 
tar vare på hennes private papirer som gir 
innblikk i et engasjert privat- og yrkesliv fra 
barndom til alderdom. Det er på tide til å 
trekke henne frem i lyset igjen.



Praktisk information
Deltagande kostar 250 kr. Ni kommer att få höra fem talare, äta gemensam lunch 
och få möjlighet att träffa nya kollegor inom området för personarkiv. 

Konferensen hålls torsdagen den 6 april klockan 8.30–16.30 på Pufendorfinstitutet  
i Classicum på Biskopsgatan 3 i Lund.

Kvällen innan, onsdagen den 5 april klockan 17, arrangeras visningar på universitets- 
biblioteket i Lund och därefter äter vi en gemensam men egenbekostad middag.

Anmälan sker till moa.bergkvist@ub.uu.se senast tisdag 28 mars. Ange fakturerings-
adress och eventuella matallergier/preferenser. Meddela också om du är intresserad 
av att delta i visning och egenbekostad middag kvällen innan konferensen (5 april) 
från kl 17.

Konferensen anordnas i samarbete mellan 
universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund och 
finansieras med medel från en donation som 
bibliotekarie och lektor Greta Renborg testa-
menterade till Uppsala universitetsbibliotek. 
Renborg (1921–2005) var en eldsjäl inom den 
svenska biblioteksvärlden och hon ägnade hela 
sitt liv åt folkbildning och biblioteksfrämjande. 
Donationen syftar till att ”bedriva undervis-
ning och sprida extern information om beva-
rande och nyttjande av personarkiv”. Renborg 
förstod personarkivens viktiga roll för historie-
skrivningen och kulturarvet och vi är glada att 
genom hennes generösa gåva kunna anordna 
denna konferensdag.

Greta Renborg


