ARKIV OCH GENUSFORSKNING
En jubileumskonferens för KvinnSam 60 år
Göteborg 26 oktober 2018
Hur används personarkiv i genusforskning eller i forskning med genusperspektiv?
Vilka spännande forskningsprojekt finns där personarkiv är en del av materialet?
Hur blir oväntade samband i arkiven till unika forskningsprojekt?
2018 är det 60 år sedan KvinnSams pionjärer och
föregångare Asta Ekenvall, Rosa Malmström och Eva
Pineus startade sitt viktiga arbete med att lyfta fram
kvinnors gärning.
Detta firar vi med att arrangera en jubileumskonferens på temat arkiv och genusforskning.
Med konferensen hoppas vi vidga förståelsen av
genus i förhållande till arkiv. Vi vill också sammanföra yrkesverksamma, akademiker och intresserad
allmänhet och skapa kontaktytor för vidare samarbeten.

Arrangemanget är ett samarbete mellan KvinnSam –
nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs
universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. Konferensen delfinansieras av Greta Renborgs
fond, Uppsala universitet. Konferensspråk är svenska
och norska.
Alla talare och deltagare är inbjudna att fira KvinnSams 60-årsjubileum kvällen innan med tårt- och
bubbelmingel på KvinnSam kl. 17–18 den 25 oktober
i Malmströmrummet på Humanistiska biblioteket.
Jubileumsutställning om KvinnSam i anslutande utställningshall. Observera att meddelande om detta
krävs vid anmälan till konferensen.

Fredag 26 oktober 2018, kl. 09.00–16.15
Torgny Segerstedtsalen, Universitetsplatsen 1, Vasaparken, Göteborgs universitet

DAGENS TALARE
ANNA NORDENSTAM, universitetslektor inst. för litteratur, idéhistoria och religion vid
Göteborgs universitet, samt professor vid inst. för konst, kommunikation och lärande vid Luleå
tekniska universitet

Arkivets röst: Karin Westman Berg, litteraturforskare och pionjär inom svensk kvinnoforskning
Karin Westman Berg (1914–1997) var en viktig
förgrundsgestalt för den framväxande kvinnoforskningen i Norden och hennes akademiska karriär
avslutades med professors namn 1982, efter pensioneringen. Föredraget analyserar hennes verksamhet
med utgångspunkt i det bevarade arkivmaterialet.
Westman Berg disputerade 1962 i litteraturveten-

skap vid Uppsala universitet, startade sedan det
berömda könsrollsseminariet 1967 i Uppsala och
hade ett forskningsprojekt finansierat från HSFR
1979–1981. Föredraget ställer frågan om vilka
berättelser som är möjliga och omöjliga att skriva
om Westman Berg utifrån arkiv och vilken röst
som låter sig höras.

RUNAR JORDÅEN, Førstebibliotekar, Skeivt arkiv vid Universitetsbiblioteket i Bergen

Å dokumentere ikke-normative kjønn og seksualiteter i Norge: Skeivt arkiv ved
Universitetsbiblioteket i Bergen.
Skeivt arkiv bevarer og formidler norsk skeiv (queer) historie. Gjennom eksempler fra arbeidet, vil
jeg diskutere hvordan normer for kjønn (genus) og
seksualitet har endret seg historisk. Samtidig finnes
det implisitte og eksplisitte forventninger om at
arkivet og historien skal bekrefte identitetspolitiske

posisjoner i vår tid. Hvilke utfordringer stiller denne
spenningen til arkivet? Kan arkivet utfordre til kritisk
refleksjon over vår egen tid og gi uventede innsikter? Eller vil arkivet og formidlingen først og fremst
bli tolket i lys av dominerende forestillinger om seksualitet, kjønn og nasjonalitet?

HANNA MARKUSSON WINKVIST, universitetslektor inst. för historiska studier
vid Göteborgs universitet

Kvinnopar i kvinnorörelsen. Gamla sparade papper blir ny historisk kunskap
De livsberättelser som finns i brev, dagböcker och
andra texter ger oss en tydlig bild av hur kvinnor
levde och verkade vid tiden för sekelskiftet 1900.
Fler än vad som tidigare har uppmärksammats levde
tillsammans i monogama parförhållanden och tack

vare sina nätverk, kontaktytor och inte minst hemförhållanden kunde de göra skillnad på offentlighetens olika arenor. Utan arkiven, men också utan
nya frågor, hade denna kunskap förblivit dold.

SILKE NEUNSINGER, docent och forskningsledare Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

En värld av kvinnor
Arbetarrörelsen har alltid haft internationella ambitioner och dess ideologi har präglats av internationalism. Delvis som ett resultat av detta har den blivit
ett globalt fenomen. Bevakning av den internationella utvecklingen var från början ett inslag när Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek grundades 1902.
Det faktum att den svenska arbetarrörelsen inte har
utsatts för samma förföljelse som rörelser i andra
länder och att Sverige länge har varit ett viktigt
mottagarland för politiska flyktingar har påverkat
ARABs bestånd. Kvinnors aktiviteter och kontakter
är inte alls lika väldokumenterade och lättillgängliga,
vilket beror på att de länga varit underpresenterade
på viktiga poster i rörelsen. Feministisk forskning har

visat att den internationella arenan och de transnationella förbindelserna har spelat stor roll i kvinnors
politiska och fackliga arbete på lokal, regional och
nationell nivå.
På ARAB har vi inom projektet Worlds of Women
(http://www.arbark.se/sv/publikationer/worlds-ofwomen/) arbetat med att synliggöra de svenska
arbetarkvinnornas transnationella och internationella kontakter genom en beståndsöversikt. Det har
inneburit ett urval och specifika kategoriseringar. I
mitt bidrag kommer jag att presentera hur vi hanterat dessa kategoriseringar och hur vi har försökt
skapa kvalitativa ingångar till beståndet.

DANIEL NYSTRÖM, universitetslektor inst. för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet

Om populärhistoriska biografier
För ett antal år sedan skrev jag tillsammans med
historikern Svante Norrhem artikeln ”Arkiv och
perspektiv: Finns det en motsättning mellan populärhistoria och genushistoria?” (Scandia 2011: 2).
Artikeln kritiserar det populärhistoriska fältet för
”metodologisk genusblindhet”. Mycket av befintlig
populärhistoria är baserad på tryckta källutgåvor
och bearbetningar, inte på genomgångar av arkivmaterial. Detta leder till att de personer som

porträtteras begränsas till dem som redan tidigare
behandlats, vilket är företrädesvis inflytelserika män.
Det populärhistoriska fältet är emellertid föränderligt och det publiceras hela tiden nya skildringar i
olika medier. Det finns därför skäl att återvända till
problemställningen i min och Norrhems artikel och
historiografiskt diskutera läget för populärhistoria
idag – dess relation till arkiv och perspektiv.

Från Kvinnohistoriskt arkiv
till KvinnSam
60 år av kvinnohistoria
Kvinnohistoriskt arkiv startade som ett privat initiativ 1958. Initiativtagare och drivande
i projektet var bibliotekarierna Rosa Malmström och Asta Ekenvall samt Eva Pineus från
Fredrika Bremerförbundet. Arkivets huvuduppgifter skulle vara att:
• 	insamla arkivmaterial från kvinnoföreningar och kvinnor som varit anknutna
till kvinnorörelsen
• förteckna litteratur om kvinnor
• 	starta en förlagsserie, Kvinnohistoriskt arkiv, för att underlätta för kvinnliga
forskare att publicera sina verk
Arkivet, som huserade i Göteborgs universitetsbiblioteks
lokaler, drevs som en stiftelse (bekostat enbart av fondmedel och ideellt arbete) fram till 1971. Efter det avsattes
medel för en bibliotekarietjänst och arkivet införlivades med
universitetsbiblioteket. Verksamheten bytte samtidigt namn
till Kvinnohistoriska samlingarna.
Under åren har verksamheten växt och utvecklats och fått
status som nationellt ansvarsbibliotek för genusforskning.
2010 ändrades namnet till KvinnSam – nationellt bibliotek
för genusforskning. Huvuduppgifterna idag bygger på de

ursprungliga, men med dagens tekniska möjligheter och med
flera samarbetspartners, exempelvis Nationella sekretariatet
för genusforskning. I biblioteket finns omfattande bok- och
tidskriftssamlingar och referensservice erbjuds till såväl forskare som allmänhet. KvinnSam har en egen och omfattande
webbplats, producerar nordens största genusvetenskapliga
databas, KVINNSAM, samt arkiverar, förtecknar och tillhandahåller handskriftsmaterial.
I april 2018 inrättades KvinnSam som universitetsgemensam
forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.

GRETA RENBORG
Bibliotekarien och hedersdoktorn Greta Renborg
testamenterade hela sitt arkiv samt betydande tillgångar till Uppsala universitetsbibliotek. Konferensen
finansieras delvis genom hennes donation. Renborg
(1921–2005) var en eldsjäl inom den svenska biblioteksvärlden och hon ägnade hela sitt liv åt folkbildning
och biblioteksfrämjande. Donationen syftar till att
”öka kunskapen om personarkivens nyttjande” och
synliggöra personarkiven på bibliotek som källor att
ösa ur, samt att bedriva informationsverksamhet kring
dem, deras bredd, bevarande och tillgängliggörande.
Renborg förstod personarkivens viktiga roll för historieskrivningen och kulturarvet och vi är glada att
genom hennes generösa gåva kunna anordna denna
konferensdag.

PRAKTISKT
När: Fredag 26 oktober 2018, kl. 09.00–16.15
Var: Torgny Segerstedtsalen, Universitetsplatsen 1, Vasaparken, Göteborg (Tillgänglighet för rullstol)
Konferensavgift: 250 kronor. Fika förmiddag och eftermiddag, samt lunch ingår.
Alla talare och deltagare är inbjudna att fira vårt 60-årsjubileum kvällen innan med tårt- och bubbelmingel på KvinnSam kl. 17–18 den 25 oktober i Malmströmrummet på Humanistiska biblioteket.
Jubileumsutställning om KvinnSam i anslutande utställningshall. OBS separat anmälan!
Anmälan görs på konferensens webbplats:
www.ub.uu.se/om-biblioteket/konferenser/arkiv-och-genusforskning
Ange i din anmälan om du även vill gå på minglet den 25 oktober.
Torgny Segerstedtsalen ligger i Göteborgs universitet huvudbyggnad på Universitetsplatsen 1
i Göteborg. Buss- och spårvagnshållplats Vasaplatsen.
KvinnSam finns i Humanistiska biblioteket på Renströmsgatan 4. Buss- och spårvagnshållplats Korsvägen.
Biblioteket är beläget på kullen ovanför, mitt emot Liseberg och Gothia Towers.

KONTAKTUPPGIFTER
Anna Johansson, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
kvinn@ub.gu.se, +46 31 786 13 73, www.ub.gu.se/kvinn
Moa Bergkvist, Uppsala universitetsbibliotek
moa.bergkvist@ub.uu.se, +46 70 42 50 154

