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Framför mig står tre stora kartonger. De är smockfulla med papper, mest brev ser det ut som. 
Jag tar upp ett på måfå. Det är ett ljusgrått kuvert med ett frimärke med bild av Oscar II, 15 
öre. Av poststämpeln framgår att det är postat i Halmstad 1935. Inuti ligger ett tunt ark pap-
per, vikt på mitten. Brevet är ganska kort och handlar om vädret, om en övernattning på ett 
hotell, om en gemensam bekant som rest bort. Det är skrivit med en slängig men lättläst hand-
stil och undertecknat ”Sven”. Jag sticker ner handen i en annan av lådorna och får upp ett jul-
kort. Det är ett traditionellt sådant: en glad tomte i röd luva med några julblommor i famnen. 
God jul och Gott Nytt År önskar familjen Gustafsson. Kortet är postat i Eskilstuna 1979.  

Utställd på museum 
Lådorna har stått i Folklivsarkivets källare i flera år. Ingen har haft tid att sortera innehållet 
och därför är det inte heller sökbart i arkivets databas. Under dessa år har ingen besökare för-
hört sig om materialet eftersom man inte kan fråga efter något som man inte vet existerar. 
Men lådorna står där och någon måste ju ha lämna dem till arkivet. Själv har jag arbetat här 
ungefär tre år och vet inget om lådorna mer än att de finns och hör till ”sumparna”. ”Sumpar” 
är lådor, kartonger eller papperskassar som innehåller material av olika slag som lämnats till 
arkivet, eller samlats in av etnologer eller arkivets personal, och som bedömts böra arkiveras 
men som ingen haft tid att omgående åtgärda. I väntan på tid och möjlighet har de blivit stå-
ende.  

Inom kort ska jag ett par dagar i veckan flytta mitt arbetsrum till Lunds Konsthall och fun-
derar över vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att ta med mig. Utställningen Mellan liv och 
död, som är ett samarbete mellan konsthallen och 13 museer och arkiv i Lund, ska pågå under 
drygt två månader och jag och mitt arbete är en del av den (Blom, Fors & Nelson, 2002). Till-
sammans med uppstoppade djur från Zoologiska museet, handlingar från Landsarkivet och 
föremål från Kulturen ska jag ställas ut. I en vrå, strax bakom en märklig apparat från Medi-
cinhistoriska museet som besökarna passerar innan de kommer till ett kuriosakabinett från 
Historiska museet och pressade växter från Botaniska museet, ska jag sitta. Där finns ingen 
telefon och ingen Internetuppkoppling så jag måste hitta arbetsuppgifter som inte kräver att 
jag har tillgång till arkivets databas. Tid och möjlighet verkar ha kommit för den sump som 
utgörs av brevsamlingen. 

Innan jag låter skicka brevsamlingen till Konsthallen tillsammans med skrivbord, anslags-
tavla och andra attiraljer från mitt arbetsrum frågar jag mina kollegor om de känner till något 
om brevsamlingen. Många har varit där länge men ingen vet något om vem som lämnat den. 
Det bör finnas någon form av dokument där det framgår men något sådant har jag inte hittat 
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då jag som hastigast tittat i lådorna.1 Hela brevsamlingen är ett mysterium och jag blir alltmer 
nyfiken på den.  

Brevsortering 
Folklivsarkivet har inte, som till exempel Landsarkiven, skyldighet att ta tillvara handlingar 
av ett visst slag. Arkivets uppdrag är, liksom övriga traditionsarkiv i Sverige, att samla folk-
minnen men hur och på vilket sätt, och vad som ska räknas till folkminnen, är inte klart defi-
nierat. Till skillnad mot Nordiska museet och de folkminnesarkiv som ingår i Språk- och 
Folkminnesintsitutet, SOFI, är Folklivsarkivet knutet till en universitetsinstitution. Det inne-
bär att det finns en klar koppling mellan undervisning, forskning och insamling och vad som 
finns i arkivet, och vad som tillförs det, beror till stora delar på vad den etnologiska forsk-
ningen haft och har för inriktning. Att ett sådant förhållande skulle råda mellan institutionen 
och arkivet var arkivets grundare och sedermera institutionens förste professor, Carl Wilhelm 
von Sydow, angelägen om redan då arkivet bildades 1913 (Bringéus, 1988:19). 

Men material tillförs också arkivet på andra sätt, till exempel via donationer. Brevsam-
lingar når vanligen arkivet på så sätt: någon skänker sin egen eller en släktings brevsamling 
till arkivet som sorterar den, accederar den och arkiverar den. Men brevsamlingar utgör ingen 
stor del av samlingarna och det finns ingen mall för hur en sådan ska sorteras. Under de år jag 
arbetat på arkivet har jag fått hand om tre brevsamlingar varav bara en är färdigarkiverad. De 
andra två är fortfarande i sumpstadiet. 

Jag har alltså inga direktiv att utgå ifrån för hur samlingen ska sorteras utan måste själv 
finna ett lämpligt system. Ett sätt kunde vara att läsa igenom alla breven för att utifrån det få 
en bild av hur jag bäst ska göra. Rör det sig om en kort tidsperiod eller en lång? Kanske är det 
bara ett fåtal personer som skrivit alla breven och de borde därför sorteras efter avsändare? 
Eller är det en samling som innehåller brev till många olika personer och därför bör sorteras 
efter mottagare? Men breven är så många och jag har inte oändligt med tid. Jag kommer ald-
rig att hinna läsa vartenda brev. För att hitta en lösning börjar jag med att ta upp en handfull 
brev ur varje kartong och bläddrar igenom dem. Alla är adresserade till samma person, Sonja, 
och skrivna av olika personer vid olika tider. Jag fortsätter med ytterligare ett tjugotal kuvert 
och ser att även de är till Sonja. När jag läser underskriften i de senare dyker en del nya namn 
upp men också några jag känner igen. Jag bestämmer mig för att det rimligaste verkar vara att 
sortera dem i kronologisk ordning, möjligen därefter efter avsändare.  

Högarna på skrivbordet växer snabbt. En hög för 1952, en annan för 1953. Mitt bland brev 
från 1950-talet dyker de så upp vykort från 1971 och brev från 1929. Det blir fler högar och 
skrivbordet räcker inte till. Snart är jag omgiven av högar med brev och vykort. Jag skriver 
lappar med årtal och lägger i kanten av varje hög så det ska gå lättare att sortera. 1947, 1968, 
1974. Högarna blir fler och fler, de ligger på golvet och det är papper överallt. Jag tittar på 
poststämpeln för att hitta årtalen och är den otydlig tittar jag i brevet för att se om det är date-
rat. Ibland går det inte så jag får göra en särskild hög för odaterat material. Jag sorterar och 
sorterar, går helt upp i mitt arbete och breder ut mig alltmer med mina högar. Plötsligt blir jag 
avbruten av en röst som undrar vad jag gör. Jag tittar upp och ser en främmande man som 
nyfiket tittar på mig och alla breven. Det är en utställningsbesökare. Efter att ha passerat de 
uppstoppade djuren och Medicinhistoriska museets konstiga apparater har han kommit till 
mig. Ja, vad är det jag gör?  

Under de månader jag satt på Konsthallen fick jag många sådana frågor av besökarna. En 
del nöjde sig med att titta och verkade betrakta mig på ungefär samma sätt som de betraktade 

                                                 
1 När jag flyttat tillbaka till Folklivsarkivet och trodde att hela samlingen var sorterad hittades en mindre låda i 

ett av arkivrummen. Den innehöll ytterligare ett antal brev till Sonja samt ett papper med uppgifter om när 
och av vem materialet lämnats till arkivet. 
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den vita ormen i formalin eller den dammiga uppstoppade bältan. Andra ställde frågor och 
kommenterade det de sett på utställningen, diskuterade kulturarv och människosyn, konstbe-
grepp och nyttan, eller onyttan, med att bevara föremål och texter till eftervärlden. Många 
samtal tog sin utgångspunkt i mitt sorterande av brevsamlingen och handlade om vilka det är 
som får ge röster åt sin samtid för framtiden. Varför skulle just Sonjas brevsamling bevaras 
och vad kunde den tillföra mänskligheten? Var Sonja viktig och var hon viktigare än andra? 
Hur bar jag mig åt när jag arkiverade hennes efterlämnade papper och hade hon velat att hen-
nes privata brev för all framtid skulle inordnas i ett offentligt arkiv? 

Ett etiskt dilemma 
Brevsamlingen visade sig vara större än jag trott. Det var en enorm mängd brev, skrivna mel-
lan 1910-talet och 1980-talet. Min jakt på årtal ledde till att jag ögnade igenom många brev 
och fick på så sätt alltmer kunskap om den kvinna de var adresserade till. Vissa avsändare 
återkom och jag började förstå vilka de var med ledning av vad de skrev, eller vad andra skrev 
om dem. Vissa personer förekom både som avsändare och som huvudpersoner eller biperso-
ner i andras brev. Någon var en syster, en annan en brorson, en tredje en barndomsvän. Sonja 
var uppenbarligen en mycket flitig brevskrivare liksom många av hennes vänner och släk-
tingar. Jag började också misstänka att jag förstod hur samlingen hamnat på arkivet: ett namn 
dök upp som jag kände igen från ett annat sammanhang i Folklivsarkivet. Det var namnet på 
en person som genom breven visade sig vara släkt med Sonja och jag anade att det var genom 
dennes försorg breven lämnats till arkivet. Jag kände mig som en detektiv som trängde allt 
djupare in i mysteriet med Sonjas brevsamling och fick alltfler svar på mina frågor om vem, 
hur och varför (jfr. Claesson, 1999). 

Samtidigt kände jag mig som en fluktare. Här satt jag, en okänd människa, och läste brev 
som skickats till Sonja för att hon, men definitivt inte jag, skulle läsa dem. Det var sällan 
några smaskiga saker men de var skrivna i förtroende. Någon beklagade sig över en annan 
person, som jag efter ett tag hittade ett brev ifrån, en annan berättade om en svår sjukdom. 
Kärleksbekymmer, ekonomiska problem och konflikter diskuterades och det hade aldrig varit 
meningen att någon annan än Sonja skulle läsa om dem. Att jag inte visste vilka avsändarna 
var, annat än att jag i vissa fall kunde räkna ut i vilket förhållande de stod till Sonja, spelade 
ingen roll. Jag fick dåligt samvete och började tvivla på att det jag höll på med var etiskt rik-
tigt. Hade Sonja velat att hennes brev skulle hamna på Folklivsarkivet? Å andra 
sidan: vad hade hon tänkt skulle ske med breven och varför hade hon sparat dem? Genom min 
läsning av breven hade jag kommit fram till att Sonja aldrig gift sig och inte hade några barn. 
Hon måste ha vetat att den dag hon dog skulle hennes släktingar få hand om hennes kvarlå-
tenskap och såvida hon inte hade givit dem några instruktioner kunde de tänkas göra vad som 
helst med det. En av dem valde att skänka brevsamlingen till Folklivsarkivet. Jag bestämde 
mig för att om Sonja till varje pris hade velat försäkra sig om att ingen annan skulle få ta del 
av den hade hon sett till att göra sig av med den. Men det fanns en sida till av saken: breven 
var skrivna till Sonja, inte från henne. Det innebar att det inte bara vara Sonja som kunde ha 
haft åsikter om vad som hände med dem utan också de som skrivit dem. Vad skulle de ha 
tyckt om de visste att deras brev arkiverades?  

Här såg jag paralleller till de etiska diskussioner som tagit fart i takt med att allt fler fors-
kare använder sig av material från Internet. Är personliga hemsidor, inlägg i diskussionsfora 
och chatgrupper att betrakta som offentliga? Betyder det att de finns tillgängliga på Internet 
och kan läsas av var och en med tillgång till dator att de också kan användas av vem som helst 
(jfr. Ridderstrøm, 2002)? Kan man utan problem citera inlägg i en diskussionsgrupp, är det 
etiskt riktigt att bedriva dolda observationer i cyberspace? Är offentliggjort detsamma som 
offentligt (Fjell, 2005)? Dessa frågor är långt ifrån besvarade. De är inte heller nya – det är 
mediet, Internet, som ställer dem på sin spets men i sak rör det sig om liknande problem och 
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etiska ställningstaganden som när man arbetar med andra former av skrivet berättande som 
inte tillkommit i syfte att publiceras. 

Något tillfredställande svar fann jag inte men beslutade mig för att eftersom brevsamlingen 
lämnats till arkivet av en släkting till Sonja, som nämns i breven och har skrivit flera av dem 
själv, var det etiskt försvarbart att arkivera dem. Släktingen måste ju ha gjort bedömningen att 
de kunde arkiveras och breven från denne skiljde sig inte innehållsmässigt från de andra vad 
gäller förtrolighet. 

Vem var hon?  
Bilden av Sonja som trädde fram under min läsning visade en snäll, omtänksam och mycket 
uppskattad person. Många av breven inleds med ett tack för det senaste brevet som tyder på 
att Sonja skrev minst lika många brev som hon fick. Hon skrev till släktingar, till vänner och 
gamla arbetskamrater och dessa skrev tillbaka. Avsändarna tackar för hjälp av olika slag, från 
uppskattande ord och förståelse för diverse problem till lån av pengar för att kunna gå till 
tandläkaren. Sonja tycks ha varit en person som tog sig tid för alla omkring sig och var bra på 
att lyssna och hade förmågan att läsa mellan raderna. Hade man problem kunde man gå till 
Sonja som gav goda råd och hjälpte till att strukturera upp problemen så de kunde lösas. Men 
vem var hon? Och stämmer denna bild? 

De brev som finns i samlingen är nästan uteslutande skrivna till Sonja och vad hon skrev i 
sina brev kan man bara ana sig till utifrån hur vissa av avsändarna refererar till dem i sina 
brev. Ett fåtal brev är från Sonja själv och de är skrivna till hennes föräldrar. Troligen har hon 
fått tillbaka dem sedan föräldrarna avlidit. Dessa brev är trevliga och artiga och omtänk-
samma men de ger bara en bild av Sonja: förmodligen formulerade hon sig inte på samma sätt 
till alla hon skrev till och sannolikt handlade brev till olika personer om olika saker. Att ut-
ifrån de få brev som finns från Sonja själv få en fullständig bild av henne som brevskrivare är 
inte möjligt. 

Under mitt sorteringsarbete trodde jag länge att det bara var som brevskrivare, och då ut-
ifrån andras brev, som Sonja skulle framträda. Men en dag hittade jag något annat: ett pass. 
Där fanns Sonja på bild, taget när hon var i 60-årsåldern. Medan jag läst brev efter brev och 
tyckt att jag alltmer lärt känna Sonja hade jag omedvetet skapat mig en bild av hur hon skulle 
se ut. Plötsligt hade jag henne nu framför mig och hon såg inte alls ut som jag föreställt mig. 
Den snälla och förståndiga Sonja, som var så omtänksam och vänlig, såg riktigt barsk ut. Det 
fick mig att fundera över fotografiers betydelse och framförallt betydelsen av avsaknaden av 
fotografier. Hur hade min tolkning av breven blivit om jag hade sett passfotot först? Om det 
funnits andra fotografier av Sonja? Jag hittade senare ytterligare några, som alla tycktes tagna 
vid ungefär samma tid. Men det fanns inte några av barnet Sonja eller den unga Sonja.  

Etnologen Anja Petersen menar att ”Fotografier är representationer av historien och av 
människors verklighet i lika hög grad som ord och text är det” (1999:135). Fotografier talar 
till oss och upplevs ofta som tillförlitliga och trovärdiga. Men, frågar sig Petersen, är ett foto-
grafi sant? Och är det mer ”äkta” än till exempel ett brev? Hon skriver att ”Fotografiets inne-
börder är såväl kontextuellt som historiskt och kulturellt relativa” (a a:143). Det innebär att 
om det hade funnits fler fotografier bland Sonjas efterlämnade papper hade jag kanske fått en 
annorlunda bild av henne men det betyder inte att denna bild hade varit ”sannare”. För att 
kunna tolka bilderna hade jag behövt veta hur, när och varför fotografierna togs, och varför de 
hamnat i samlingen. 

I en av lådorna hittade jag en dag också något som för ett ögonblick gjorde mig vett-
skrämd. Känslan av att jag bedrev detektivarbete och försökte lösa ett mysterium hade inte 
släppt och varje dag jag kom till Konsthallen och stack ner handen i en låda för första gången 
gjorde jag det med en känsla av spänning och förväntan. Denna dag slöt sig min hand om nå-
got som definitivt inte var ett brev. Det kändes mjukt och när jag la det på skrivbordet såg jag 
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att det var en påse med ett slags blommigt mönster. Jag tömde ut innehållet och stelnade i 
skräck. Ut föll en samling hår. Snabbt insåg jag att det var Sonjas avklippta hästsvans men för 
en sekund hade jag i mitt detektiva tillstånd fått för mig att det var Sonja själv som låg där, 
eller i alla fall delar av henne. Att man sparar en lock eller en avklippt fläta är inte helt ovan-
ligt men varför låg den i en brevsamling? En oändlig mängd brev, ett pass och en ihopbunden 
hårsvans. 

Men jag hade nu nått botten på en av lådorna och där fanns andra saker som inte heller var 
brev. Nu tätnade mysteriet ännu mer. Upp ur lådan kom en parlör, Engelska utan språkstudier 
med angivande av uttalet tryckt 1957, ett antal menyer, en servett, några fotografier av restau-
rangpersonal, en karta över Venedig och ett antal menykort som verkade ha stått på restau-
rangbord och som uppgav av kvällens specialerbjudanden var gratinerad hummer för 14:- och 
½ butelj Chianti Ruffino för 10:-. Av breven hade jag lyckats sluta mig till att Sonja arbetat i 
hotellbranschen och en del av detta var uppenbarligen saker från arbetet som hon av någon 
anledning sparat. Jag la allt som inte var brev i en hög och började sedan sortera den. Det blev 
tre högar: en som hade med hennes arbete att göra, en som handlade om resor, och där det 
mesta verkade härröra från 1960-talet, och en som innehöll övrigt. I den sista fanns konfirma-
tionsminnen som jag gissade kom från 1910-talet då Sonja själv konfirmerades, söndagssko-
lekort med bibelord och religiösa motiv och en del annat varav flera hade religiöst innehåll. 
Detta material var från skilda tider. Sonja var uppenbarligen en religiös person, något jag inte 
vetat tidigare. 

Varför hade detta sparats tillsammans med breven och varför var det just dessa saker? Var 
det släktingen som skänkt brevsamlingen till Folklivsarkivet som gjort urvalet eller Sonja 
själv? Vem är kvinnan som går över en gata i en sydeuropeisk stad tillsammans med en 
skrattande Sonja på ett av de få fotografierna? Varför finns här ett omslagspapper i plastmate-
rial med text på italienska och ett märkligt motiv bestående av en rymdraket och ett blomkåls-
huvud? Varför hade Sonja sparat det?  

Att rekonstruera ett liv 
På grundkursen i etnologi i Lund finns ett moment som kallas rekonstruktion och där syftet är 
att studenterna med hjälp av arkivmaterial ska rekonstruera en persons liv. Tidsmässigt ska 
personen ha levat någon gång mellan 1750 och 1950 och många olika arkivkällor måste, till-
sammans med litteratur, användas. Med hjälp av kyrkböcker, rättegångsprotokoll, brev, skol-
betyg, tjänstgöringsintyg och så vidare gäller det så att följa de spår personen satt i olika arkiv 
och försöka skapa en så trolig bild som möjligt av hur hans eller hennes liv gestaltade sig. På 
Folklivsarkivet finner de sällan spår av just den person de valt men väl material som kan 
hjälpa dem att rekonstruera hur den miljö han eller hon levde i kan ha sett ut och upplevts. 

När detta moment inleds gör alla studenter ett besök på Folklivsarkivet där jag berättar om 
arkivet, dess material och hur de kan använda det. Under kursens gång är jag sedan resursper-
son vilket innebär att de kan komma till mig och få hjälp med sökningar i Folklivsarkivet men 
också diskutera hur de ska gå vidare om de kört fast eller inte vet vilket arkiv de ska vända sig 
till för att hitta det material de söker. Under årens lopp har det inledande besöket allt mer 
kommit att handla om källkritik och frågan om huruvida det egentligen är möjligt att rekon-
struera ett liv utifrån de spår en människa lämnar efter sig i arkiven. Sedan jag sorterade Son-
jas samling har jag använt den som exempel. 

Det material som ryms i den ställer många frågor på sin spets som jag menar att studen-
terna, liksom alla andra som arbetar med arkivmaterial, måste ta ställning till och fundera 
över. I vilken grad överensstämmer bilden av Sonja som den framträder i breven till henne 
och i det andra materialet, i form av resebroschyrer, minnessaker från hotellarbetet och korten 
från söndagsskolan, med hur hon verkligen var? Och är det samma bild som hon hade velat att 
eftervärlden skulle få av henne? Det vi har att utgå ifrån är bara fragment av ett helt liv och vi 
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har ingen aning om ifall hon tyckte att just detta som finns kvar var det viktigaste och det som 
gav det mest rättvisa bilden av henne. Och är det över huvud taget möjligt att tala om en bild 
av en människa? Som ett tankeexperiment brukar jag be studenterna att fundera över sina 
skrivbord. Vilken bild skulle eftervärlden få av dem om allt som fanns kvar att grunda den på 
utgjordes av det som just idag finns på och i deras skrivbord? Om någon utgick från mitt 
skrivbord skulle jag säga att det definitivt inte ger en bild av den jag är, och skulle jag mot 
förmodan vilja skänka mina papper till ett arkiv så är det knappast de som finns i mitt skriv-
bord. 

I Sonjas fall kompliceras det hela också av att det inte är vilka papper som helst som läm-
nats till arkivet. Någon – kanske den släkting som skänkte dem? – har gjort ett urval och be-
stämt vad som skulle packas ned i lådorna och vad som skulle slängas eller fördelas bland de 
efterlevande. Hur tänkte denna person? Var det en slump att hårsvansen och söndagskolekor-
ten följde med brevsamlingen? Var de fotografier som finns de enda som var kvar? Hade kan-
ske Sonja själv gjort en gallring och gjort sig av med, genom att kasta eller skänka bort, andra 
slags papper som man kunde tänka sig skulle finnas i en sådan samling? 

Under en sådan diskussion frågade plötsligt en student om det inte är många poliser som 
läser grundkursen i etnologi. Det borde det vara, menade hon, för det hon och kurskamraterna 
just stod i begrepp att börja göra i sin jakt på att rekonstruera pigan Karna Larsdotters eller 
smeden Olof Jönssons liv har ju stora likheter med hur den som löser ett brottsfall måste ar-
beta. Man har spridda ledtrådar som man måste vrida och vända på och sätta samman till en 
rimlig tolkning. De ständiga frågorna är vem, hur och varför. Vem är mannen i överrock som 
står på trappan till Hotel Lautrec i London på ett suddigt fotografi som låg bland Sonjas brev? 
Hur har den som 1933 skänkte en svartkonstbok från 1850-talet till Folklivsarkivet fått den i 
sin ägo? Varför har prästen i husförhörslängden skriver ”idiot” efter Måns Nilssons namn? 
Ofta finns inga svar att få och vi kan bara spekulera. Kanske är mannen i överrocken bara en 
annan gäst som råkade komma ut genom dörren just när Sonja skulle fotografera entrén? Kan-
ske är han hennes bror och deltog i samma resa? Kanske är han en hemlig älskare?  

Material med potential 
Efter att jag har berättat om breven, som spänner över drygt 70 år, och gett exempel på deras 
innehåll – hälsningar, redogörelser för familjelivet, berättelser om arbetssituationen, betraktel-
ser över det dagspolitiska läget, synpunkter på vädret, tankar kring ditt och datt – brukar jag 
visa delar av det övriga materialet. Den engelska språkparlören väcker en viss munterhet både 
hos mig och studenterna: i en kolumn anges det svenska uttrycket, i nästa det engelska och i 
en tredje hur det ska uttalas. Vi brukar fnissa lite åt både den märkliga fonetiska skriften och 
urvalet av fraser. Men samtidigt som den är lite smårolig är den ett tidsdokument som, till-
sammans med det övriga resematerialet, fungerar som ingång om man vill fördjupa sig i den 
svenska utlandsturismen. Sonja gav sig ut i Europa med sin parlör vid den tid då massturis-
men tog sin början och hon gjorde det, vilket framgår av övrigt material, med buss som så 
många andra (Löfgren, 1999:171f). I likhet med flertalet svenskar vid den tiden hade hon tro-
ligen inte lärt sig engelska i skolan och en parlör med uttalsangivelser var därför ett utmärkt 
hjälpmedel. 

Ju fler gånger jag visat parlören och diskuterat materialet, desto mer inser jag materialets 
potential. Det fungerar utmärkt som utgångspunkt för frågeställningar som rör källvärdering 
och (re-)konstruktion av enskilda levnadsöden men det kan också användas på andra sätt i 
undervisningen. Ett sådant är att låta hela samlingen – som förvaras i 16 arkivkapslar där bre-
ven är uppdelade kronologiskt och sorterade i en bunt för varje år och övrigt material lagt i 
separata mappar – utgöra materialet till vilket man ställer olika frågor och arbetar utifrån olika 
teman. Massturismens första år är ett sådant, kvinnors skiftande arbetsvillkor under 1900-talet 
ett annat. Under Sonjas ungdomsår handlar breven från väninnor och kvinnliga släktingar ofta 
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om sådant som hänt på arbetsplatsen, om nya tjänster man sökt och flyttningar till nya orter 
där det finns bättre arbeten. Arbetsförhållanden och arbetskamrater, nöjen och fritidssyssel-
sättningar avhandlas liksom tankar på utbildning och vidareutbildning. Med utgångspunkt i 
dessa brev kan studenterna sätta de erfarenheter och upplevelser som där beskrivs i relation 
till statistik över kvinnligt förvärvsarbete och studier över kvinnors förhållanden på arbets-
marknaden under den tid de väljer att koncentrera sig på (t.ex. Holmdahl, 1999, Lundgren, 
1990, Åström, 1986). 

Ett tredje tema är beredskapsåren. Ett av breven från Sonjas mor handlar om oron över hur 
hon ska få upp potatisen. Alla män är inkallade och potatisen riskerar att ruttna om hon inte 
får hjälp med den. För dem som är studenter idag är andra världskriget troligen mest förknip-
pat med bombningar, förintelse och koncentrationsläger. Livet på hemmaplan och de konse-
kvenser kriget fick för dem som inte var direkt inblandade har inte haft någon framträdande 
plats i undervisningen i skolan. Här skulle breven som skrivits under krigsåren kunna fungera 
som utgångspunkt och kompletteras med annat arkivmaterial, till exempel i form av svar på 
den frågelista som Folklivsarkivet skickade ut 1997 på temat Beredskapen (se vidare Wol-
linger, 2005).  

Syftet med detta arbetssätt är att dels träna studenterna ytterligare i källkritik, dels bygga 
vidare på den pedagogiska inriktning som grundutbildningen i etnologi i Lund har sedan 
några år och som är inspirerad av problembaserat lärande. Utgångspunkten är att studenterna 
själva formulerar problemställning och kunskapsmål och, med hjälp av handledare, finner 
vägar att nå fram till dessa. Etnologi är ingen exakt vetenskap och vad vi kan presentera när vi 
arbetar med historiskt material är inte Sanningen om hur det faktiskt var utan tolkningar av 
hur det kan ha varit. Analysen skiljer sig åt beroende på vilka teoretiska utgångspunkter vi 
väljer men också på vilket material vi arbetar med och vilka frågor vi ställer till det. 

Ett arbetssätt som detta, där ett avgränsat material som en brevsamling och eventuellt annat 
tillhörande material, bildar utgångspunkt har likheter med de temalådor eller temaväskor som 
flera arkivpedagoger arbetat med (Sjögren & Lundström, 2001). Själv har jag bara erfarenhet 
av ett sådant arbete, temalådan Sex och preventiv i våra arkiv. Det är en låda som jag för 
Folklivsarkivets räkning utarbetade tillsammans med arkivarier vid Skånes arkivförbund, 
Malmö Stadsarkiv och Landsarkivet i Lund. Den innehåller kopior på olika slags arkivhand-
lingar, som gjorts så lika originalen som möjligt, som på olika sätt berör sex och samlevnad. 
Materialet är uppdelat i fem kategorier – kroppen, abort, preventivmedel, könssjukdomar och 
sexualupplysning – och består av bland annat brev, kondomförpackningar från 1930-talet, 
tidningsartiklar, minnesberättelser och utdrag ur kyrkböcker. Till varje kategori hör en be-
skrivning av materialet samt frågor till det. Lådan kan lånas av lärare och användas i skolans 
sex- och samlevnadsundervisning och en lärarhandledning medföljer. Jag har också använt 
den på samma sätt som Sonjas samling då jag introducerat studenter i att arbeta med arkiv-
material.  

Vem, hur och varför 
Arbetet med att sortera Sonjas samling, som jag inledde under de drygt två månader då jag var 
utställd på Lunds Konsthall och sedan avslutade när jag var tillbaka i mitt arbetsrum på Folk-
livsarkivet, väckte många frågor hos mig. De handlade dels om hur jag skulle sortera materi-
alet och huruvida det var etiskt riktigt att arkivera det när varken jag eller någon annan visste 
hur Sonja själv ställde sig till att så skedde, dels hur samlingen kan användas i undervis-
ningen. Men jag har många gånger också funderat över frågorna jag fick från utställningsbe-
sökarna som gällde materialets betydelse: är Sonjas brev viktiga att bevara, är de viktigare än 
andra brevsamlingar och i så fall varför? 

På den andra frågan, om just Sonjas samling är viktigare än andra, vågar jag svara nej. Det 
finns många människor som liksom Sonja sparat alla brev de fått och dessa samlingar kan 
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säkert, liksom Sonjas, ge en god bild av livet i Sverige under 1900-talet och spegla en männi-
skas och ett samhälles förändring under drygt 70 år. Men de flesta sådana samlingar, där det 
är ”vanliga” människor som står för skrivandet och ingen av dem nått någon ryktbarhet som 
gör att forskare eller förläggare intresserat sig för just deras brev, hamnar inte i arkiven. Vad 
som händer med brevsamlingarna när den som har dem i sin ägo dör kan man bara spekulera 
i: antingen går de väl i arv till någon släkting eller så slängs de. Av den anledningen är Sonjas 
samling viktig just för att det finns. Just denna brevsamling hamnade på Folklivsarkivet och 
även om det tog drygt 20 år är den nu sorterad, accederad och arkiverad.  

Det som gör att den är viktig att bevara, och som gör den till en så utmärkt källa för den 
som vill veta mer om vanliga människors vardagsliv under 1900-talet, är samtidigt det som 
gör att den är etiskt problematisk: den är inte tillkommen för att läsas av andra och inte för att 
sparas för framtiden. Till skillnad mot till exempel frågelistsvar, som också kan innehålla per-
sonliga och privata erfarenheter och upplevelser och som ofta handlar om flera av de ämnen 
som berörs i breven till Sonja, är breven inte berättelser som tillkommit på uppdrag av någon 
institution i ett speciellt syfte (jfr. Hagström & Marander-Eklund, 2005, Sjöholm, 1999). Bre-
ven är skrivna av olika personer som vänder sig till Sonja och ingen annan, de är spontana och 
handlar om det som känns viktigt för brevskrivaren när de skrivs. Det gör dem till en unik 
källa.  

Det betyder inte att material som lämnas till Folklivsarkivet och andra arkiv av den som 
själv skapat det, till exempel dagböcker eller minnesberättelser, är mindre betydelsefulla. Det 
viktiga är att den som tolkar materialet är medveten om hur och varför det finns i arkivet och 
väger in denna kunskap i tolkningen. Kontexten kring materialets tillkomst spelar roll för hur 
tillförlitlig och trolig en tolkning är eftersom den säger oss något om i vilket syfte materialet 
skapades, varför det ser ut som det gör och vad som inte finns men kanske kunde ha funnits. 
Arbetar man med arkivmaterial måste man gång på gång ställa sig frågorna vem, hur och var-
för. 
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