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INLEDNING 

The snows of yesteryear or even of this are not more evanescent than the creation of the 
actor’s art – which in its full perfection blossoms only to die. When the supreme miracle 
occurs, when play, actor and scenic investiture fuse in a perfect whole, we witness a marvel 
that lives for the moment only and is gone with the drop of the curtain. Every relic of such a 
moment is therefore infinitely precious.1 

Teaterkonsten utgör en del av de konstnärliga arven2. Som sådant omfattas 
konstarten av allmänna strävanden i samhället att samla, vårda och förmedla källorna 
till vår historia. För att fullfölja dessa strävanden har institutioner som arkiv, bibliotek 
och museer uppkommit. Deras huvuduppgift är således att, var och en på sitt sätt, 
värna och tillgängliggöra kulturarv av olika slag.3 Under de senaste decennierna har 
den kraftiga informationstekniska expansionen samtidigt förändrat förhållandet mellan 
institution och brukare. Fler virtuella kontaktytor har inneburit att brukaren i allt högre 
utsträckning söker information på elektronisk väg, ett beteende som institutionerna 
tvingats svara på. Resultatet är en tydligare fokus på användarens 
informationsbehov.4 Gränserna mellan arkiv, bibliotek och museer har för användaren 
blivit mindre meningsfulla, det väsentliga är ju att denne får tillgång till den eftersökta 
informationen.  

I ljuset av detta har man börjat tala om en konvergens mellan de 
kunskapsorganiserande institutionerna arkiv, bibliotek och museer.5 Begreppet 
”ABM” har uppkommit som en sammanfattande beteckning på en sektor där 
insamlande, bevarande och tillgängliggörande av information står i centrum för 

 
1 Gilder, Rosamond & Freedley, George, 1936, Theatre Collections in Libraries and Museums. An 
international handbook , s.1. 
2 Formuleringen ”de konstnärliga arven” förekommer i kulturutredningens betänkande Kulturpolitikens 
inriktning. Slutbetänkande av Kulturutredningen, 1995, s. 301. 
3 Museologen Stefan Bohman, 2000, formulerar det i ”Kulturarv – ABM:s minsta gemensamma 
nämnare!”, s. 31, som att kulturarvsbegreppet är ”ABM:s minsta gemensamma nämnare”. 
4 Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har frågan om informationslagring samtidigt aktualiserats 
och förändrat forskningens inriktning. Jfr t.ex. Ginman, Marian, 1995, ”Paradigm och trender inom 
biblioteks- och informationsvetenskap”, s. 9-18. 
5 Se t.ex. Convergence in the Digital Age: Challenges for Libraries, Museums and Archives. 
Proceedings of the Seminar held in Amsterdam, 13-14 August 1998, 
http://www.cordis.lu/libraries/en/ifla/session1.html. 
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verksamheten. Samtidigt finns det också uppenbara olikheter institutionerna emellan, 
allt från hur det politiska uppdraget är formulerat till hur samlingarna är organiserade. 
En fullständig integration av sektorns institutioner är därför knappast trolig, men 
kanske kan ett ökat samarbete över gränserna bidra till att i någon mån spränga 
dem.6 

Teater har ofta kallats ett ögonblickets konstart. Den uppstår på en viss plats och 
varar en viss tid för att sedan försvinna. Men det sker inte spårlöst. Efter sig lämnar 
teaterhändelsen både materiella och immateriella rester så som t.ex. affischer, 
program, kostymer, bild- och ljudupptagningar, recensioner, debatter, minnen och 
tankar. Det är om dessa memorabilia7 föreliggande uppsats handlar. Bevarandet av 
teatern som ett konstnärligt kulturarv är en angelägenhet för såväl ABM-sektorn som 
teaterns egna aktörer. De frågeställningar som behandlas i denna uppsats är därför 
relevanta både för ABM- och teaterinstitutioner. Att särskild uppmärksamhet riktas 
mot just teatrarnas arbete hänger samman med deras närhet till själva 
teaterhändelsen. Det är en närhet som ställer stora krav på teaterinstitutionerna som 
verkställande i bevarandearbetet och som på sätt och vis omvandlar dem till veritabla 
ABM-institutioner. Att teatermemorabilia redan förekommer inom såväl arkiv, 
bibliotek, museer och teatrar understryker behovet av en teoretisk diskussion om 
teaterkonsten som fenomen och om hur den bevaras för framtida studier och bruk. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den föreliggande uppsatsen är tvåfaldigt: att teoretiskt analysera 
teatermemorabilia och empiriskt undersöka hur de svenska institutionsteatrarna 
arbetar med bevarandet av desamma. 

Den teoretiska diskussionen syftar till att svara på ett antal frågor. Den mest 
grundläggande är här den om vad teatermemorabilia egentligen är. Hur uppstår 
memorabilia i förhållande till teaterhändelsen? Vilka faktorer påverkar dess 
bevarande? Diskussionen realiseras genom utvecklandet av ett semiotiskt 
klassifikationsschema för teaterkonsten, vars syfte är att åskådliggöra alla de 
variabler som påverkar memorabilians skilda tecken och teckengrupper. Hur kan då 
teatermemorabilia bevaras? Frågan diskuteras i ett kapitel om olika 
bevarandetekniker, men målet är här inte en fullständig genomlysning av de tekniska 
möjligheterna. Vad beträffar bevarandets ekonomiska och institutionella 

 
6 Se här Almerud, Peter, 2000, ”ABM eller A, B och M? Låt innehållet avgöra”, s. 13-30, som utförligare 
diskuterar likheter och olikheter. 
7 Ordet memorabilia är latin och betyder ungefär ”de saker som är värda att minnas”. Termen används 
frekvent i den engelska språkvärlden, men förekommer inte i Svenska akademiens ordlista. Vår användning 
av begreppet innefattar såväl materiella som immateriella aspekter.  
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förutsättningar analyseras dessa i en undersökning av statens förhållande till 
teaterkonstens bevarande samt i en översikt av några ABM-institutioner med 
särskild betydelse för teatermemorabilia. Frågeställningarna här är: Vad anser staten 
– vårt gemensamma demokrati- och förvaltningsorgan – om teaterkonstens 
bevarande i dess egenskap av kulturarv? Vilket uppdrag lämnar staten till 
institutionsteatrarna angående teaterverksamhetens bevarande? Vilka 
bevarandeinstitutioner finns på området? 

För att undersöka hur teaterinstitutionerna själva arbetar med bevarandefrågorna 
genomförs en enkätundersökning. Syftet är att utröna vilka mått och steg som tas 
närmast själva teaterhändelsen för att bevara dess yttringar. Vilken medvetenhet finns 
hos teaterinstitutionerna om teaterns bevarandeproblematik och hur arbetar de med 
frågan? En hypotes är att man inte i särskilt hög grad ägnar sig åt frågan, främst med 
tanke på att det ligger utanför institutionernas kompetensområde. 

Uppsatsens övergripande mål skulle avslutningsvis kunna sägas vara att skapa 
insikt om särskilda problemställningar som är förknippade med bevarandet av 
teaterkonsten, en överblick över statens förhållningssätt till frågorna samt hur 
institutionsteatrarna arbetar med detsamma. 

Disposition 
Uppsatsens första del, inledningen, kommer närmast att ägnas åt en översikt av den 
tidigare forskning som existerar inom området teaterbevarande. Därpå följer en 
diskussion av de centrala begrepp till vilka uppsatsen anknyter, nödvändig för att 
klargöra de teoretiska utgångspunkter på vilka undersökningen vilar. Inledningsdelen 
avslutas med ett kapitel om de metoder som är aktuella för undersökningen.  

I uppsatsens undersökningsdel genomförs först en analys av i huvudsak statens 
förhållande till teaterkonstens bevarande. Därpå behandlas några institutioner av 
särskild betydelse för bevarandets praktik. I tredje kapitlet utvecklas det schema, 
som utifrån ett semiotiskt tänkande hjälper oss att kartlägga och teoretiskt-analytiskt 
diskutera teatermemorabilia. Fjärde kapitlet berör de tekniska lösningar som kunde 
vara tillämpliga på teaterbevarandets område. Härefter följer i ett avslutande kapitel 
en resultatredovisning av den enkätundersökning som genomförts.  

Analysdelen ägnas dels åt en summering av de teoretiska analyserna i 
undersökningsdelen, dels åt ett försök till tolkning av de enkätsvar som presenterats.  

Uppsatsen avslutas med sammanfattning, käll- och litteraturförteckning samt 
bilagor. 
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Bakgrund och tidigare forskning  
Själva idén att samla teatermemorabilia uppstod redan under antikens Grekland – 
det vill säga i den miljö där många menar att den västerländska teaterkonsten föddes. 
I Encyclopedia of Library and Information Science beskriver Allan S. Jackson 
översiktligt de tidigaste initiativen och den senare utvecklingen: I samband med de 
årliga religiösa festivalerna till Dionysos ära där man tävlade i dramatiskt författande, 
skapades viss dokumentation kring de vinnande bidragens författare och segerrika 
skådespelare. Den äldsta av denna information går tillbaks till så tidigt som 560 f.Kr. 
Under den atenske statsmannen Lycurgus (ca 404–323 f.Kr.) vidtogs åtgärder för 
att ordna och bevara dokument och manuskript. Lycurgus beslutade bland annat att 
en officiell kopia av manuskripten skulle göras, vilket är en av orsakerna till att 
tragöderna Aiskylos’, Sofokles’ och Euripides’ har verk överlevt till våra dagar. 
Aristoteles samlade dokument om de dramatiska festivalerna i en bok med titeln 
Didascaliae som också ristades på stentavlor och förvarades nära Dionysosteatern 
vid Akropolis. Efter Aristoteles’ tid fortsatte dokumentationsarbetet på likartat sätt 
fram till åtminstone 146 f.Kr. Annan memorabilia från den grekiska antikens teater 
som bevarats fram till idag innefattar maskformar och ett stort antal vaser med 
teatermotiv. Från antikens Grekland och till idag har teatermemorabilia och texter 
gradvis samlats i privata samlingar och därpå i större bibliotek. Dock är ansatsen att 
infoga memorabilian i särskilda teatersamlingar huvudsakligen ett 1900-talsfenomen. 
De flesta samlingarna byggdes upp av privatpersoner och donerades sedan till sina 
respektive institutioner.8 

Skrifter om olika teatersamlingar är vanligt förekommande, som t.ex. den numera 
klassiska boken Theatre Collections in Libraries and Museums från 1936 av 
Rosamond Gilder och George Freedley. Här görs en systematisk genomgång av 
olika institutioner och deras samlingar i såväl Nord- och Sydamerika som i Europa. I 
inledningen påpekar Rosamond Gilder att teaterns kvarlevor tidigare inte intresserat 
historiker och akademiker i särskilt hög grad. Dess dokument hamnade på olika 
institutioner (museer, bibliotek, arkiv, historiska sällskap), på teatrars källare eller 
vindar och glömdes bort. Eftersom de i stort negligerades satsades heller inga 
resurser på konservering och många dokument gick med tiden förlorade. Efter 
sekelskiftet 1900 ökade, enligt Gilder, emellertid intresset för teatern som visuell 
konstart och på samma gång intresset för att bevara dess olika källor. En rad initiativ 
togs för att bygga upp teatersamlingar, bevara memorabilia och texter. Den bild 
Gilder ger av aktiviteterna på 1930-talet är ljus. Förbättrad katalogisering och 

 
8 Jackson, Allan S., 1980, ”Theatre Libraries and Collections”. s. 410-412. 
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indexering av teatermaterial av kunniga bibliotekarier har, enligt henne, bland annat 
lett till en ökad tillgänglighet av samlingarna. Teaterns konstnärer och institutioner 
intresserar sig också på ett mer aktivt sätt för teatermemorabilia och låter sig 
inspireras av dessa. George Freedleys avslutande artikel i samma bok beskriver hans 
erfarenheter av att bevara teatermemorabilia vid New York Public Library. Freedley 
delar in memorabilian i fyra huvudgrupper: urklipp, fotografier, affischer och program 
samt originalteckningar och liknande. Detta utgör, enligt honom, teaterns flyktiga 
(”fugitive”) material. Freedley beskriver hur man, grupp för grupp, arbetar med 
materialet, klassificerar och katalogiserar det. För vårt vidkommande är Freedleys 
indelning dock inte användbar, då den främst är ägnad att spegla materiella aspekter. 
I denna undersökning står både det materiella och immateriella materialet i fokus. 
Intressant med Freedleys artikel är den starkt användartillvända utgångspunkten, allt 
man gör med materialet syftar till att det verkligen skall komma i bruk. En viktig 
poäng hos Freedley är att han berör teaterbibliotekets/-museets problem med att 
kunna härbärgera och rätt handskas med helt olika materialtyper; allt från böcker och 
periodika till kostymer, skisser, fotografier utgör ju del av memorabilian. Detta är 
samtidigt ett grundläggande problem för alla ABM-institutioner. 

De texter, som uppstått kring teaterkonstens själva bevarande, har huvudsakligen 
genererats under 1900-talet genom organisationen SIBMAS. SIBMAS – 
förkortning för Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du 
Spectacle – grundades 1976 som en internationell sammanslutning för bibliotek och 
museer inom de föreställande konstarterna. Redan från och med 1954 var 
organisationen dock verksam som en sektion under International Federation of 
Library Associations and Institutions (IFLA). Genom de fr.o.m. 1954 vartannat år 
anordnade kongresserna på olika teman har organisationen presenterat ett antal 
texter kring aktuella problemställningar, vilka publicerats i form av kongresstryck. 
Texterna är huvudsakligen av kortare slag, vissa mer teoretiska och andra mer 
praktiska. Några heltäckande monografiska arbeten inom ämnet har inte 
producerats. SIMBAS publicerar också Bibliothèques et Musées des Arts du 
Spectacle dans le Monde, som listar bibliotek och museer på de sceniska 
konstarternas område. Fjärde upplagan från 1992 innehåller 450 institutioner i 88 
länder. Nedan följer några exempel ur kongresstrycken. 

De tidigaste kongresserna ägnade en hel del uppmärksamhet åt katalogisering 
och klassifikation av teatermaterial. Särskilt affischer behandlades utförligt. Men 
redan 1959 dyker det upp ämnen som rör olika dokumentationstekniker. Att 
fotografering och ljudupptagning användes tidigt är inte lika förvånande som att viss 
cinematografisk dokumentation förekom redan på 50-talet. Det är ju först på 70-
talet som videotekniken slår igenom och börjar användas som dokumentationsteknik, 



 7 

vilket antalet kongressartiklar om video från och med detta årtionde vittnar om. Vid 
ett tillfälle, 1990, hölls kongressen i Stockholm, med Drottningholms teatermuseum 
som värd. Från detta år härrör en artikel av Kristine Hecker, som berör 
skådespelarkonstens bevarande. Hecker konstaterar att frågan om att bevara 
skådespelarens gestaltning inte är ny för 1900-talet. En hel del texter redan från 
1700-talet talar om skådespelarkonstens efemära natur. Försök gjordes redan då att 
på något vis bevara konsten, bland annat genom noggranna observationer. Hecker 
visar dock att det före 1700-talet inte fanns något särskilt stort intresse för just 
skådespelarens arbete på scenen, det var andra saker i teaterhändelsen man då 
omtalade. Tekniskt var det förstås svårare att bevara skådespelarkonsten före 1900-
talet, men Hecker menar att skisser och läsning av sceninstruktioner kan ge viss 
vägledning. Hon konstaterar dock att: 

”…in comparison with the experience of the performance as witnessed by a contemporary 
spectator, even the best reconstruction will look like a mummy. It shows the features in 
general, but has no life.”9  

Under samma kongress presenterar Kari Gaarder Losnedahl en artikel om vad 
rekvisita har att berätta om skådespelarkonsten. Utifrån en analys av två attribut, en 
pudding och en ost från 1790-talet, närmar hon sig den tidens sceniska praktik. 
Losnedahl menar att föreställningens olika element måste analyseras i förhållande till 
varandra, med avseende på de olika elementens funktion i föreställningen. Det största 
problemet här är förstås bristen på adekvat dokumentärt material, påpekar 
författaren. Det är i sammanhanget av stor vikt att attributen avläses/avkodas, på rätt 
sätt. Först om man har en kulturell förståelse av tinget kan dess innebörd och 
funktion i föreställningen bli tydlig. Losnedahls utgångspunkt är att man utifrån ett 
attributs mening och form kan dra slutsatser också om den föreställning i vilken det 
ingått. Det är uppenbart att Losnedahls teorigrund huvudsakligen är semiotisk, bl.a. 
skriver hon att: ”In order to become objects of scholary research, therefore, our 
museum items have to be seen as signs, not as mere things.”10 På så vis liknar hennes 
utgångspunkt vår egen, med den skillnaden att denna uppsats syftar till att skapa en 
översikt av de memorabilia som utgör teaterns spår. 

Nicole Leclercq skriver i en artikel från den 19:e kongressen (1992) om 
svårigheterna att bevara teaterkonsten. De källor som berättar om äldre tiders teater 
är resultatet av slumpen, påpekar hon, medan en modern dokumentatör tack vare 

 
9 Hecker, Kristine, 1992, ”The Art of Acting in Past Centuries: Reconstructing what could not be 
preserved”, s. 73. 
10 Losnedahl, Kari Gaarder, 1992, ”What may Stage-props convey about the Art of Acting”, s. 77. 
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teknikutvecklingen har stora möjligheter att bedriva ett mer omfattande 
bevarandearbete. Leclercq pekar också särskilt ut betydelsen av scenrummets 
arkitektur för att förstå en teaterepok. Scenrummet påverkar i hög grad såväl 
skådespelaren som teaterstycket. Leclercq beklagar därvid avsaknaden av åtgärder 
för att säkra överlevandet av äldre teaterbyggnader. Drottningholms slottsteater är i 
sammanhanget ett välkommet undantag.11 

I en artikel från den 20:e kongressen (1994) skriver Betty Corwin från Theatre 
on Film and Tape Archive (TOFT) vid New York Public Library om bibliotekets 
framsynta bevarandearbete. Sedan 1969 genomför TOFT regelbundet 
videoupptagningar av teaterföreställningar i och runt New York. TOFT är ensamt i 
USA om att erkännas av samtliga fackliga organisationer på området och tillåts 
därmed – trots upphovsrättsliga lagar och andra hinder – att genomföra sitt arbete. I 
samlingarna fanns 1994 omkring 2800 titlar med många av de senaste decenniernas 
viktigaste teateruppsättningar. Tillgång till materialet har huvudsakligen forskare, 
studenter och konstnärer. New York Public Library’s teatersamling är världens mest 
använda samling memorabilia. TOFT:s strävan att fånga ”the dynamic quality of a 
performance” genom audiovisuell dokumentation utgör en viktig del av 
verksamheten.12 För en utomståendes ögon framstår TOFT:s arbete som en verklig 
förebild. 

Paul Ulrich uppmärksammar på samma kongress det stora antalet objekt som 
potentiellt skulle kunna tillvaratas på en teater om man arbetade grundligt med detta. 
Han kallar det, inte utan fog, för ett sisyfosarbete att underhålla samlingarna. 
Samtidigt pläderar han för en ökad medvetenhet hos teaterkonstens bevarare om 
den möjlighet som den nya informationstekniken innebär. Han påpekar att i allt högre 
grad är det ”access, not location” som är avgörande för informationens användning. 
Men för att kunna utbyta information i de nya elektroniska nätverken måste 
standardiserade format utvecklas. Ulrich pekar på MARC-formatet och föreslår 
detta också för utbyte av teaterinformation.13 Ulrichs viktigaste poäng är dock att 
teaterns bevarare måste tänka igenom varför man samlar det man samlar. Vilken 
information behöver egentligen bevaras och hur skall den organiseras? 

Vid tidpunkten för den 21:a kongressen 1996 hade Internet börjat slå igenom 
som nytt medium. Flera entusiastiska artiklar handlar om att presentera det egna 
museets eller bibliotekets material på Internet, pionjärandan är inte att ta miste på. 

 
11 Leclercq, Nicole, 1994, ”Peut-on constituer une mémoire du spectacle dans notre société en mutation?”, 
s. 71-75. 
12 Corwin, Betty, 1995, ”Theatre on film and tape archive”, s. 69-73. 
13 Ulrich, Paul S., 1995,”The Dichotomy of Information Management. Can we control the flood or are we 
doomed to drown?”, s. 50-54. 
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Andra artiklar handlar om olika databasprojekt där bl.a. teaterrelaterad information 
samlats. Lennart Forslund, forskningsassistent på Umeå universitet, skriver i en 
artikel om sitt arbete sedan ungefär tjugo år med att samla äldre repertoarinformation 
i en databas. Vid tidpunkten för artikeln har han registrerat repertoaren från alla 
teatrar i Göteborg 1910–75 och alla teatrar i Stockholm 1910–70 samt Dramatens 
repertoar 1788–1988 och Umeås teaterrepertoar 1907–40. Målet är, skriver han, 
att bygga en publik nationell repertoardatabas. Forslund beskriver hur han med hjälp 
av hypertexttekniken skulle kunna länka samman såväl recensioner och artiklar som 
foton och videoinspelningar med repertoarregistret.14 Då denna uppsats skrivs är 
Forslunds nationella databas dessvärre ännu inte förverkligad.  

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
Tre begrepp har central betydelse för denna uppsats: kulturarv, teater och 
bevarande. I det följande skall vi därför granska termerna närmare och utveckla den 
teoretiska ram som möjliggör vår fortsatta användning av begreppen. 

Kulturarv 
Forskaren Jonas Anshelm daterar det moderna kulturarvsbegreppets födelse till 
omkring sekelskiftet 1800. Visserligen, påpekar han, går det att urskilja “ett 
medvetet politiskt bruk av historia och kulturarv” sedan betydligt längre tillbaka, men 
under 1800-talet formeras ett ideologiskt mer medvetet förhållningssätt till det 
förflutna.15 Romantiken förändrar historiesynen och banar väg för utvecklingstanken 
som en central komponent i det historiska tänkandet.  

Historien utgörs inte längre av reminiscenser av dynastiernas och folkens växlande öden 
under en tidlös religiös himmel och i en av Gud instiftad statisk världsordning. Istället 
framträder bilden av en genomgripande profan historicitet, en kontinuerlig omvandling och 
utveckling, där det förflutna dels blir nyckeln till framtiden, dels för första gången framstår 
som principiellt och räddningslöst förlorat.16 

Också nationalismen spelar, enligt Anshelm, en avgörande roll för framväxten av ett 
modernt kulturarvsbegrepp. När industrialisering och urbanisering utmanar den 
rådande sociala ordningen ses nationens kulturarv som ett medel att avvärja de 
samhällsförändrande tendenserna.  

 
14 Forslund, Lennart, 1996, ”Theater Museums and the Internet. Possibilities and limitations from the 
perspective of myself as a vendor and a user”, http://www.theatrelibrary.org/sibmas96/hels.11.html. 
15 Anshelm, Jonas , 1993, ”Inledning”, s. 9-22. 
16 Anshelm, s. 10. 
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Mot slutet av 1800-talet och runt sekelskiftet 1900 sker en gradvis 
institutionalisering av kulturarven och en rad kulturminnesvårdande institutioner 
inrättas. Under 1900-talet har emellertid intresset för kulturarvens bevarande 
kontinuerligt minskat i och med att moderniseringssträvandena i samhället bejakats 
på ett mer genomgripande sätt. Jonas Anshelm menar dock att man nu åter kan se 
tecken på ett stegrat intresse för kulturarv, vilket enligt honom hänger samman med 
en förhöjd problematisering av moderniseringsprocessens villkor och framtidsutsikter 
i ljuset av miljöförstöring, internationalisering och teknikutveckling.17 

Vad innefattar då detta moderna kulturarvsbegrepp, hur definieras det och vad 
anser man vara dess funktion och värde? Ja, frågan är långt ifrån enkel att besvara 
utifrån litteraturen, där definitionerna ofta är underförstådda eller väl luftiga. Någon 
konsensus om begreppets exakta innebörd tycks inte råda. En bred tolkning återfinns 
i den statliga kulturutredningens betänkande från 1995.18 Här har man, som Svante 
Beckman påpekar, för första gången försökt att skapa ett politikområde av 
begreppet kulturarv.19 Utredningen ger i kapitel 18 ”Kulturarv – grunden vi står på” 
en vid definition i det man skriver att ordet omfattar såväl immateriella begrepp (t.ex. 
religion, språk, historia, idéer) som ”de fysiska uttryck människans verksamhet givit 
upphov till” (t.ex. konstverk, litteratur, film). För att förklara kulturarvens funktion har 
man skrivningar som handlar om identitet, integration, kunskap om det förflutna och 
demokrati. Dessa funktioner tycks samtidigt implicera kulturarvens värde. 
Kulturutredningens försök till definition är emellertid relativt kortfattad och inte 
särskilt djuplodande. Svante Beckman påpekar också i en analys av 
kulturutredningens betänkande hur flera motstridiga skrivningar bidrar till att göra 
definitionen diffus. Han tolkar de växlande ordvalen ”kulturarvet” och ”kulturarven” 
som en svårighet för utredarna att frigöra sig från uppfattningen om kulturarv som 
något enhetligt och nationsgrundande. Han konstaterar också att ”ambitionen att 
förstå kulturarvet som ett politikområde inbjuder till generaliserande motiveringar 
som tenderar att fördunkla mer än de klargör”.20 

I museiutredningens betänkande från 1994 behandlas kulturarvsbegreppet inte 
alls.21 Istället tar man fasta på det man kallar samhällets ”kollektiva minne”. Detta 
kollektiva minne tycks innefatta både immateriella och materiella aspekter – även om 
de senare dominerar. Problemet med museiutredningens minnesbegrepp har likheter 

 
17  Anshelm, s. 9-22. 
18  Kulturpolitikens inriktning, kap. 18, s. 295-303. 
19  Beckman, Svante, 1999, ”Vad vill staten med kulturarvet?”, s. 25-81. 
20 Beckman, s. 75. 
21 Minne och bildning. Museernas uppdrag och organisation : slutbetänkande av Museiutredningen, 1994, 
SOU 1994:51. 
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med kulturutredningens tvetydiga försök till definition av kulturarv. Man kan bland 
annat undra vilket kollektivs minnen betänkandet avser. Delar t.ex. en storstadsbo 
och en landsbygdsbo samma kollektiva minnen? Begreppet tycks definierat utifrån 
samma övergripande och delvis oreflekterade kriterier som begreppet nation och 
skulle behöva problematiseras, inte minst utifrån en maktdiskurs.  

Etnologen Stefan Bohman konstaterar i en artikel just detta att begreppet 
kulturarv ges skiftande betydelser. Utifrån en granskning av olika texter (utredningar, 
propositioner och programförklaringar) tycker han sig skönja tre huvudbetydelser av 
ordet: För det första alla de lämningar vi ser som vårt eller andras positiva arv och 
som därigenom förefaller värda att bevara. För det andra de mest symbolbärande 
lämningarna som format oss, oavsett om vi gillar dem eller inte, och som därför bör 
bevaras. Slutligen ett mer antropologiskt färgat begrepp där kulturarv i grund och 
botten utgörs av allt vi ärvt.22 Det bör påpekas att Bohmans utgångspunkt är klart 
materiell även om hans försök till slutlig definition syftar till att överskrida det strikt 
fysiska: 

Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem avsätter olika 
kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella 
symbolvärden och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade 
kulturarv särskild omsorg av myndigheter, museer m.fl.23 

Bohmans definition går längre än de två betänkanden vi berört ovan, men väcker 
också frågor. Om kulturuttryck nu speglar värdesystem som grupper av individer 
delar, kan man t.ex. undra varför vissa kulturuttryck hamnar på museum och andra 
inte. Vem är det egentligen som bestämmer vad som har symbolvärde och därmed 
bör bevaras? Bohman resonerar i artikeln själv kring värderingars roll i synen på 
kulturarv, men lyckas inte integrera det i sin definition av begreppet. 

Jonas Anshelm utgår i sitt försök till definition av begreppet från tre möjliga 
utgångspunkter: Kulturarv kan för det första förstås rent tekniskt, som summan av 
det kulturstoff som i en grupp eller i ett samhälle överförs mellan generationer. För 
det andra kan det definieras funktionellt, som del av ett traderat kulturstoff som 
skapar kulturell självförståelse, kontinuitet, identitet och sammanhang. För det tredje 
kan kulturarv ses som en institutionell skapelse: summan av det materiella och 
immateriella kulturstoff som är särskilt inrättat, markerat, värderat och behandlat som 
just ”kulturarv”.24 Hur avgörs då vad som utgör kulturarv? Anshelm ser idealtypiskt 

 
22 Bohman, Stefan, 1997, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s. 9-18. 
23 Bohman, 1997, s. 14. 
24 Anshelm, s. 9-22.  
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två hållningar: en värdeobjektivistisk och en värderelativistisk. Enligt den förra anses 
att man enligt vissa ”objektiva kriterier” kan urskilja vad som är kulturarv. Kriterier 
för detta kan t.ex. vara unicitet, representativitet, substans osv. Värderelativisten 
hävdar å sin sida att det som är avgörande för om något blir kulturarv är de 
upplevelser som medlemmar av en grupp får genom ett aktivt vårdande av ärvd 
kultur: 

Allt kulturstoff är tänkbart eller möjligt kulturarv, men endast en liten del av detta 
institutionaliseras som kulturarv. Vad som institutionaliseras som kulturarv är ofta en fråga 
om vilka intressen som förmår göra sig gällande i det offentliga samtalet.25 

Fördelen med den relativistiska hållningen är att den inte utesluter någon grupp eller 
något kulturuttryck. Den är mindre auktoritärt färgad och antyder att värdet av 
kulturstoffet formuleras av den aktuella gruppen själv. Av detta följer också att det 
inte finns ett enda kulturarv, utan flera. De flesta människor är på samma gång 
delaktiga i flera kulturarv, varav många överförs muntligt och informellt. Också 
funktionerna kan variera. För en grupp kan vårdandet av kulturarvet ha en rituell 
funktion, i en annan en didaktisk. Kulturarv kan bara vara singularis för en avgränsad 
grupp, i annat fall måste man tala om kulturarven. Varje undersökning av kulturarv 
måste utgå från kulturstoffets särprägel snarare än breda generaliseringar. Baserat på 
vad som ovan angivits om fördelarna med en relativistisk hållning till kulturarv 
kommer vi i fortsättningen att ansluta oss till Anshelms resonemang som tidigare 
återgivits. Vi formulerar det på följande sätt:  

 
Kulturarv utgörs av summan av det kulturstoff som i en grupp eller i ett 

samhälle överförs mellan generationer. Det utgör del av ett traderat 

kulturstoff som skapar kulturell självförståelse, kontinuitet, identitet och 

sammanhang. Det får sin institutionella betydelse genom att visst materiellt 

och immateriellt kulturstoff särskilt inrättats, markerats, värderats och 

behandlats som just kulturarv. Vad som institutionaliseras som kulturarv är 

ofta en fråga om vilka intressen som förmår göra sig gällande i det offentliga 

samtalet. Det finns inte ett kulturarv utan många. Varje kulturarv måste 

undersökas utifrån sina egna premisser.26 

 
25 Anshelm, s. 14. 
26 Definitionen är ett försök till sammanställning av huvudpunkterna i Anshelms text. 
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Kulturarv och dess bevarande är inte bara en nationell fråga. Under de senaste 
hundra åren har det internationella intresset för kulturarv ständigt ökat. Bakgrunden 
är bland annat de alltfler hoten mot kulturarven i form av ekonomisk globalisering och 
miljöförstöring. UNESCO har sedan 1950-talet formulerat fyra multilaterala 
konventioner till skydd för världens kulturarv. I dessa rekommenderas de anslutna 
staterna att vidta åtgärder för att bevara det egna landets kulturarv. 
Rekommendationerna är inte bindande, men utövar trots detta ofta stort inflytande på 
staternas kulturarvspolitik.27 Under de senaste decennierna har samtidigt den 
informationstekniska utvecklingen gjort att kulturarvsvårdande institutioner fått en 
ökad möjlighet att digitalisera och tillgängliggöra visst kulturarv. Så har också skett. 
På samma gång har viljan att knyta samman de digitaliserade kulturarven i nätverk 
vuxit sig stark. Inom Europeiska Unionen har nätverkstänkandet tagit formen av 
projektet Cultivate-EU – del av femte ramprogrammets Information Society 
Technologies-program – som syftar till att bygga ”a European Cultural Heritage 
Network”. Med hjälp av s.k. ”national nodes” har man försökt att skapa ett digitalt 
nätverk av ABM-institutioner i Europa. Tanken är bl.a. att bidra till utvecklingen och 
användningen av digitala kulturarvsapplikationer vid europeiska minnesinstitutioner.28 
I Sverige fungerar Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och 
utveckling (BIBSAM) som nationell knutpunkt och som nätverk för det svenska 
ABM-samarbetet. För att kunna tillgängliggöra kulturarvsinstitutionernas material 
krävs alltså någon form av fungerande infrastruktur, där bl.a. formatstandarder utgör 
en viktig del.29  

Teater 
Teater skulle kunna kallas en sammansatt konstart. Med detta menas att den 
använder sig av flera olika konstformer för att realisera sig själv. Litterär text, rörelse, 
mim, sång, skulptur, arkitektur ingår t.ex. alla i teaterns batteri av uttryck. Men att 
tala om teatern som en sammansatt konst kräver också en djupare teoretisk 
förståelse av konstarten som just sådan. Av denna anledning skall vi därför i det 
följande närma oss den semiotiska teaterteorin. Genom att utgå från det sammansatta 
tillåter semiotiken oss att analytiskt särskilja de enskilda komponenterna i 
konstverket, vilket är värdefullt – om inte nödvändigt – för att få en klar bild av de 
kategorier av spår som teatern lämnar efter sig. Att teaterkonsten samtidigt har 

 
27 Prott, Lyndel V., 1998, ”International standards for cultural heritage”, s. 224. 
28 ”Project Description”, Cultivate, http://www.cultivate-eu.org/about/about_description.html. 
29 Gram, Magdalena, ”ABM, IT och forskningen. Referat från konferens på Kungl. biblioteket”, 
http://www.kb.se/bibsam/abm/grund.htm. 
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karaktär av händelse är en viktig faktor som påverkar varje försök att bevara dess 
materiella och immateriella yttringar. I teatersemiotiken utgör tid och rum självklara 
teoretiska förutsättningar. Skälen att använda ett teatersemiotiskt perspektiv är 
därmed tungt vägande för att framgångsrikt närma sig teaterns 
bevarandeproblematik. 

Teatersemiotiken etablerade sig under 1970- och 80-talen som en dominerande 
kraft inom teaterforskningen. Särskilt Italien, Frankrike och Västtyskand har därvid 
framstått som ledande nationer. Teoribildningens historia är emellertid längre än så 
och ansatser till ett teatersemiotiskt tänkande återfinns redan hos Platon, Aristoteles 
och – inte minst – Augustinus.30 I modern tid är dock den så kallade Pragskolan, 
verksam på 1930-talet, den viktigaste föregångaren inom teatersemiotisk teori. I 
denna krets intresserade man sig främst för litteratur, men senare också för musik, 
teater och film. Pragskolans tänkare hade ett brett kulturhistoriskt intresse och ett 
gemensamt engagemang för strukturalistiska idéer. Konstobjekten uppfattades som 
meningsbärande och kommunicerande tecken31 vilka ingick i specifika system. Jan 
Mukarovský, som fick avgörande betydelse för gruppens tänkande, var påverkad av 
Saussure och Roman Jacobson (det vill säga fransk lingvistik och rysk formalism) då 
han 1934 började studera konst som ett system av tecken. För Mukarovský var 
tecknet en enhet av innehåll och uttryck, men också med en kommunikativ funktion. 
Han menade samtidigt att teaterkonsten var den konstart som hade den mest 
varierade kombinationen av tecken. Detta föranledde Mukarovský att hävda att man 
därför måste analysera teatern som ett spel av tecken, vilka förändras temporalt och 
som genom dessa förändringar står i ett konstant spänningsförhållande till 
åskådaren.32 

Vad är då ett tecken rent konkret? Några exempel ger den franske tänkaren 
Roland Barthes, då denne i en intervju från 1963 besvarar frågan ”Vad är teater?”: 

En kybernetisk maskin. Då maskinen är i vila, befinner den sig bakom en ridå. Men så snart 
den visas fram, börjar den sända ut ett antal meddelanden mot oss. Det är typiskt för dessa 
meddelanden, att de sänds ut samtidigt men med olika rytm. Vid en viss punkt i 
föreställningen, mottar vi på samma gång en sex, sju informationer (som kommer från dekor, 
kostym, belysning, skådespelarnas placering, deras gester, mimik och ord), men vissa av 
dessa informationer är bestående (det gäller dekoren), medan andra är föränderliga (ordet, 
gesterna). Vi står inför en fullkomlig informationspolyfoni, och det är just det som är själva 

 
30 Heed, Sven Åke, 1989, En väv av tecken. Teatertexten och dess betydelser , s. 9-16. 
31 Ordet semiotik kommer av grekiskans semeion, som betyder just tecken. Semiotik är således ”läran om 
tecknen”. Synonymt med ordet semiotik används också ordet semiologi. 
32 Wiingaard, Jytte, 1987, Teatersemiotik , s. 13-19. 
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teatraliteten: en väv av tecken (jag menar då i förhållande till litteraturens monodi, för att 
inte tala om filmens speciella problem).33 

Barthes nämner här alltså dekor, kostym, belysning, skådespelarnas placering, 
gester, mimik och ord som olika tecken i teaterföreställningen. Vissa av dessa är, 
enligt Barthes, bestående och andra föränderliga. Bestående är t.ex. dekoren, 
föränderliga t.ex. gesterna. Barthes har här en viktig poäng, även om man kan 
diskutera huruvida ett tecken verkligen är bundet bara till en kategori – dekoren kan 
ju exempelvis förändras många gånger under en föreställning. Poängen är att tecknet 
förhåller sig både till tiden och till sin beskaffenhet, sin materiella/immateriella status. 
Således är en gest mer benägen att förändras än ett dekorelement: det förra 
domineras av sin immateriella rörlighet, det senare av sin materiella tröghet. Detta 
innebär också att gesten är mer beroende av ögonblicket än dekorelementet, som 
kan bevaras i kraft av sin materiella beskaffenhet.  

Barthes’ andra viktiga påpekande är teaterhändelsens polyfona natur – han 
använder till och med ordet informationspolyfoni. Genom att 
tecknen/informationerna ingår i samverkande system eller strukturer kan de förmås 
att producera och kommunicera mening. Denna observation är relevant även i 
bevarandeperspektiv eftersom det betonar tecknets relation till hela teaterhändelsen. 
Bara för att man bevarat ett visst element, t.ex. en stol, betyder det ju inte att man 
automatiskt får en bild av dess plats i teaterhändelsen, av dess relation till andra 
element/tecken/informationer. Vill man förstå elementets funktionella betydelse, inte 
blott dess formmässiga, måste man närma sig elementet kontextuellt och inte 
avlägsnat från den informationspolyfoni som Barthes talar om. 

En annan viktig egenskap hos det teatrala tecknet är dess förmåga att föreställa. 
Teatern kallas ju ibland en föreställande konstart och det är därför rimligt att fråga 
sig hur och vad teatern i så fall föreställer. För att besvara frågorna utgår 
teatersemiotiken från Saussures välkända begreppspar signifikant och signifikat. 
Enligt dessa har varje tecken två sidor, den ena betecknar ”det som visar” 
(signifikant), den andra ”det som visas” (signifikat). Ett exempel: 

Om en skådespelare i en pjäs ”mördar” en annan skådespelare på scenen, uppfattar vi detta 
som ett tecken för mord, medan vi hela tiden vet att mordet inte utförs i verkligheten. 
Skådespelarens spel är den signifikant som visar signifikatet mord. Vi uppfattar med andra 
ord teaterhandlingen som ett tecken för verklig handling, i detta fallet ett faktiskt utfört 
mord.34 

 
33 Citerat ur Heed, s. 17. 
34 Heed, s. 8. 
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Det är dock inte bara skådespelarens handlingar som kan ha denna föreställande 
funktion. Med tvålflingor kan man t.ex. föreställa snö, mitt i sommaren om så är. 
(Tvålflingan är den signifikant som visar signifikatet snö.) Ett stycke tyg kan föreställa 
allt från en bordsduk till ett stormande hav. En människa kan föreställa ett lejon med 
hjälp av rörelser eller kostym. Mimiskt kan objekt till och med lockas fram ur tomma 
intet. Scenrummet är således laddat med föreställande tecken, vilka kommunicerar 
med åskådaren enligt särskilda konventioner och koder. Utan dessa koder – ett 
slags social överenskommelse – skulle teaterhändelsen dock inte kunna föreställa, 
ingen skulle så att säga begripa vad tvålflingorna egentligen hade på scenen att göra. 

På grundval av teatersemiotikens idéer har ett antal försök gjorts att 
systematisera och kategorisera tecknen i olika modeller. Dessa modeller har sedan 
legat till grund för både drama- och föreställningsanalyser, där det förstnämnda 
främst ägnar sig åt textens särskilda problem och det senare åt teaterhändelsens. Ett 
av de mest citerade är i detta sammanhang den polsk-franske teaterforskaren 
Tadeusz Kowzans schema, som presenterades i boken Littérature et spectacle 
dans leurs rapports esthétiques, thématiques et sémiologiques från 1970. 
Kowzans bok var epokgörande då den kom och ett verk som områdets senare 
forskare behövt förhålla sig till på ett eller annat sätt.35 Vi skall därför i det följande 
titta lite närmare på Kowzans modell:36  

I figur 1 ser vi att Kowzan i sitt schema delar in tecknen i tretton teckensystem 
och försöker därmed att fånga in teaterhändelsens samtliga verksamma 
komponenter. Han utgår i sitt försök främst från människans sinnliga sätt att uppfatta 
teaterföreställningen och benämner tecknen som antingen visuella eller auditiva. 
Kowzan skiljer också ut tecken som relaterar till skådespelaren från dem som han 
menar är oberoende av skådespelaren, samt gör en distinktion mellan tecken som 
verkar i rum, i tid eller i både rum och tid.  

Kowzans schema har naturligtvis inte gått fritt från invändningar. Frantisek Deák 
har bland annat uppmärksammat att Kowzan inte medtar åskådaren som komponent 
i modellen, trots att han hävdat att tecknen är kommunikativa till sin natur.37 Enligt min 
mening är åskådaren emellertid klart implicerad i schemat, inte minst genom 
klassificeringen av teckensystemen som antingen visuella eller auditiva. Utan 
åskådaren skulle tecknen inte kunna förklaras som sinnliga fenomen, ögon och öron 
är därmed teaterhändelsens yttersta villkor. Däremot kan man fråga sig varför inte 
alla sinnen tagits med i schemat, det är ju väl känt att teaterarbetare genom tiden 

 
35 Wiingaard, s. 42-46. 
36 Återgivningen i figur 1 hämtad ur Heed, s. 25. 
37 Wiingaard, s. 44. 



 17 

använt sig av såväl smaken, lukten och känseln för att påverka åskådaren. Kowzans 
schema förklarar inte heller hur kommunikationsakten går till eller hur tecknen 
föreställer. Men å andra sidan är 

 
 

 

intentionen troligen inte att i schemat fånga in hela det komplexa system som 
teaterhändelsen utgör. Kowzan koncentrerar sig snarare på att systematisera och 
klassificera de teckensystem som utgör föreställningens primära komponenter. Trots 
schemats ofullkomligheter och den kritik som kan riktas mot det framstår Kowzans 
modell ändå som ett i grunden ganska tåligt försök. Teaterforskaren Jytte Wiingaard 
påpekar t.ex. att schemat är av värde som ett pedagogiskt hjälpmedel eftersom: 
”Hvis man ikke i en analysesituation har klargjort hvilke tegnsystemer, der indgår i 
forestillingen, er det vanskeligt at redegøre for det samlede teatralske udtryk.”38  

Kowzans teatersemiotiska schema fokuserar på centrala komponenter i 
teaterhändelsens universum. Det betonar teaterkonstens sammansatta natur och 
bryter samtidigt ned det komplexa spelet av tecken i analytiskt hanterliga enheter. Av 
dessa skäl kan schemat bli användbart också för oss i vår undersökning om teaterns 

 
38 Wiingaard, s. 46. 

Figur 1: Kowzans schema 
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bevarandeproblem. Vi kommer därför att återvända till Kowzans modell i 
uppsatsens undersökningsdel, då ett klassifikationsschema för teatern skall utvecklas. 

Det som ovan sagts om teater refererar främst till den sceniska teaterkonsten. 
Men det förekommer också teateruppsättningar i form av TV- och 
radioproduktioner, så kallad TV- och radioteater. Man kan naturligtvis diskutera 
huruvida dessa produktioner alls borde ses som teater, främst med tanke på att TV- 
och radiomedierna har sin egen särpräglade egenart som starkt skiljer sig från den 
sceniska verkligheten. Trots detta kan man inte bortse från att både TV- och 
radioteater åtminstone hämtat mycket av sin inspiration från den sceniska konstarten 
och måste – i alla fall historiskt sett – betraktas som lierad med den. Ehuru TV- och 
radioteater i normalfallet direktproducerats för TV- eller radiomediet förekommer 
också att scenproduktioner överförs till TV- eller radiomedium, antingen i bearbetad 
eller ursprunglig form. Den bearbetade formen innebär att föreställningen anpassats 
till de produktionsvillkor som gäller vid ljud- och bildupptagningen. Scenerier, 
scenbild och röststyrka kan ha förändrats för att TV- och radioproduktionen skall bli 
så bra som möjligt i kraft av sin särskilda egenart. Den ursprungliga formen är en 
mer dokumentärt betingad överföring, ibland också med publik närvarande. Den 
överförda TV- och radioteatern visar att gränsdragningen mellan en scenisk 
produktion och en TV eller radioproduktion inte alltid är självklar. Men de 
grundläggande skillnaderna mellan dem kvarstår ändå och i denna uppsats kommer 
vi uteslutande att fokusera på den sceniska talteatern. 

Bevarande 
Begreppet bevarande är en term som inte är helt entydig. Den danske 
överbibliotekarien och civilingenjören Ivar A.L. Hoel påpekar att ordet, särskilt i 
engelskspråkig litteratur, kan ha skiftande betydelse liksom sina syskonord 
konservering och restaurering. Hoel konstaterar också att ordet bevarande gärna 
associerar till någonting musealt, där skyddandet av forna tiders kulturarvsartefakter 
står i centrum. Anledningen till detta spårar han i den ökade medvetenhet om 
konserveringsbehov som växte fram under 1960-talet, då man insåg att många 
kulturskatter måste räddas för framtiden. Konserveringsrörelsens starka position 
ledde till att konservering blev ett slags övergripande begrepp under vilket bevarande 
och restaurering kom att sortera. Idag, när den ökade produktionen av digitala 
resurser fått dokumentbegreppet att börja gunga, har bevarande dock börjat 
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betraktas som den övergripande termen.39 International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA) definierar det t.ex. med följande ord: 

Preservation 

Includes all the managerial and financial considerations, including storage and 
accomodation provisions, staffing, levels, policies, techniques, and methods involved in 
preserving library and archival material and the information contained in them. 40   

Bevarandebegreppet kan således sägas innefatta allt från organisatoriska och 
ekonomiska överväganden till bevarandetekniker och -metoder. Det har en 
övergripande innebörd och innefattar såväl befintligt som potentiellt material, medan 
konservering och restaurering i princip hänvisar till det förra. Konservering är, i 
enlighet med Hoel, de bestämda principer man följer för att skydda visst material mot 
nedbrytningsprocesser och restaurering de tekniker och överväganden personal 
använder för att förbättra slitet material. Bevarande handlar om generella 
överväganden (vad skall bevaras, hur skall en viss företeelse bevaras?) medan 
konservering och restaurering enbart ägnas specifika frågor (hur skall materialet 
bevaras/räddas eller återställas?).  

Då vi i denna undersökning kommer att utgå från övergripande frågor kring 
teaterns bevarandeproblematik kan IFLA:s och Hoels definitioner ovan fungera 
också för oss. En bred definition av bevarande synliggör begreppets komplexitet, att 
hänsyn måste tas till allt från organisation till metoder. Men i enlighet med begreppets 
bredd måste vi samtidigt komplettera med ett underbegrepp som är av central 
betydelse i denna uppsats: dokumentation. Termen förhåller sig till bevarande på 
samma sätt som konservering och restaurering. Men medan dessa begrepp relaterar 
till ett i princip befintligt material syftar dokumentation på ett i huvudsak potentiellt 
material. Det är frågan om att genom en viss metod göra en företeelse möjlig att över 
huvud taget bevara. Utan någon form av ljudupptagning skulle det, t.ex., inte vara 
möjligt att alls bevara den levande rösten. Men genom ljudupptagning – en 
dokumentation – kan den levande rösten (manifesterad i talakten) bevaras för senare 
åtkomst. Visserligen innebär dokumentation i regel att företeelsen fjärmas från sin 
ursprungliga karaktär, i högre eller lägre grad. Ett extremt exempel på detta kunde 
vara dokumentation av en teaterföreställning genom enbart skriftliga anteckningar 
(därmed inte sagt att detta inte skulle kunna vara en värdefull metod i sig). Själva 

 
39 Hoel, Ivar A.L., 1999, Bevaring af dokumenter. Det teoretiske grundlag, s. 11-16. 
40 IFLA Principles for Care and Handling of Library Material, 1998, 
http://www.ifla.org/VI/4/news/pchlm.pdf. 
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dokumentationsmetoden inverkar alltså på företeelsen så att dokumentet omöjligt 
kan nå full överensstämmelse med det som dokumenteras. I exemplet med 
ljudupptagningen är det uppenbart att själva inspelningen också påverkar 
återgivandet av den levande rösten. Inspelningsutrustning och lagringsmedium 
kommer att inverka på rösten så att dess karaktär blir mer eller mindre förändrad i 
jämförelse med den autentiska upplevelsen av talakten. Inspelningen fungerar på sätt 
och vis som ett filter för företeelsen. Den eventuella förvanskning som uppstår 
genom dokumentationen måste i slutändan dock vägas mot att inte bevara någonting 
alls. 

Den breda definition av bevarandebegreppet vi valt ovan skulle också kunna 
illustreras med en cirkelfigur: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar hur bevarande fungerar som överbegrepp till en rad termer. Dessa visas 
– utan inbördes ordning – i cirkelns mitt. Observera att antalet termer i cirkelns mitt 
inte är absolut, man skulle kunna tänka sig att inkludera också andra ord i cirkeln. 
Figuren vill snarast visa på förhållandet mellan bevarande och andra relaterade 
begrepp. Samtidigt är den cirkulära formen inte vald utan eftertanke. Bevarande kan 
nämligen ses som en ständigt pågående process, där nya överväganden hela tiden 
måste göras. 

Varför skall man då bevara material över huvud taget? Hoel svarar att den 
väsentliga orsaken till att bevara är att det förbereder tillgängligheten till 
dokumentets/materialets information. Han hävdar också att bevarande utan möjlighet 
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till användning av informationen är en självmotsägelse. Varför bevara material som 
ingen får ta del av? Enligt Hoel går bevarande och brukande hand i hand. 

Metoder och källmaterial 
Som framgått ovan har undersökningen delvis karaktären av kartläggning. För 
biblioteks- och informationsvetenskapen är denna typ av studier inte alls ovanliga. 
Ronald R. Powell hänvisar i en artikel om metodologiska trender i biblioteks- och 
informationsvetenskap till flera undersökningar, som klart utvisar att kartläggningar 
har utgjort en betydande del av ämnets tidigare forskning.41 Då en kartläggning syftar 
till att beskriva ett eller flera fenomens nuvarande tillstånd, används ofta en 
kombination av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Med hjälp av den 
kvantitativa metoden kan man utifrån bestämda variabler insamla empiriskt material 
av faktamässig art. Samtidigt kan en kvalitativ utgångspunkt bidra till att förklara och 
belysa vad dessa data tycks antyda. För vår undersöknings vidkommande kommer 
vi av ovan nämnda skäl därför att använda en kombinationsmetod. Vi vill både 
undersöka teaterinstitutionernas arbete med bevarandefrågor, statens syn på det hela 
samt vad teaterkonstens memorabilia består av och vilka faktorer som påverkar 
dem. Vi vill så att säga arbeta både kvantitativt och kvalitativt. 

Kvantitativa inslag  
För att undersöka teatrarnas praktiska arbete med och uppfattning om bevarande 
företogs en enkätundersökning. Målet var att utvinna kvantifierbar information som 
underlag för en analys av teatrarnas bevarandeverksamhet. Enkätmetoden valdes 
utifrån en önskan om att inkludera många informanter i källmaterialet. En renodlad 
kvalitativ metod hade inte på samma sätt lämpat sig för bred informationsinsamling, 
åtminstone inte med tanke på de tidsramar inom vilka uppsatsen tillkommit. 
Dessutom lämpade sig den kvantitativa metoden väl för att besvara de frågor om 
frekvens, omfattning, förvaringsförhållanden m.m. på vilka svar söktes.  

Enkäten riktade sig till samtliga svenska institutionsteatrar för talteater. Med 
institutionsteater menas en teater som drivs i offentlig regi, har ett offentligt uppdrag 
och erhåller offentliga anslag i enlighet därmed. Det rör sig om nationella teatrar 
(Dramaten och Riksteatern), regionala teatrar (länsteatrarna) och stadsteatrar. 
Verksamheten är statligt och/eller landstingskommunalt finansierad. De så kallade fria 
teatergrupperna inkluderades inte i populationen. De utgör en starkt heterogen 
grupp, med sinsemellan olikartade organisationsformer och ekonomiska villkor, som 

 
41 Powell, Ronald R., 1999, ”Recent Trends in Research: A Methodological Essay”, s. 91-119. 
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svårligen låter sig undersökas på samma premisser som institutionsteatrarna. Syftet 
har inte heller varit att genomföra en komparativ studie mellan institutioner och fria 
grupper. Institutionsteatrarna utgör en mer homogen och avgränsad grupp, med 
likartad organisation och ekonomi. Det är utifrån detta också möjligt att undersöka 
dem med gemensamma frågeställningar. Institutionsteatrarnas koppling till den statliga 
kulturpolitiken är samtidigt stark, vilket är av intresse då man talar om statens vård av 
kulturarv. Ur populationen exkluderades även självständiga ensemblebildningar som 
sorterar under en moderorganisation (t.ex. Unga Klara under Stockholms 
stadsteater), eftersom deras ekonomi och verksamhet i princip är underordnad beslut 
i moderorganisationen. Den undersökta populationen bestod slutligen av 2 nationella, 
16 regionala och 8 stadsteatrar, sammanlagt 26 institutioner. 

I enkätstruktureringen eftersträvades en hög grad av standardisering, då svaren 
skulle ligga till grund för jämförelser mellan olika teatrar. De öppna frågorna var få 
och svarsalternativen givna. Men ofta lämnades också utrymme för informantens 
egna kommentarer. I enkätredovisningen har detta visat sig vara delvis problematiskt, 
då ett flertal unika svar har försvårat kvantifieringen. Samtidigt kan fasta 
svarsalternativ leda till att frågorna blir alltför onyanserat belysta. Sociologen Jan 
Trost formulerar det på följande sätt:  

Många som skall besvara frågor med fasta svarsalternativ reagerar med att säga ”det beror 
på”. Som jag ser det är detta problem ett av de största med kvantitativa undersökningar. 
Man har inte möjlighet att ta hand om alla nyanser som kan komma med öppna frågor, man 
får stort bortfall med öppna frågor, å andra sidan får man onyanserade svar med sina fasta 
svarsalternativ. Det är verkligen ett dilemma.42 

För att kunna genomföra kvantifieringar men samtidigt tillåta vissa nyanseringar 
valdes alltså en kombination av fasta och öppna svarsalternativ. 

Hög validitet, dvs. att frågorna mäter det vi avser att mäta, har naturligtvis 
eftersträvats. Detta förefaller också att ha uppnåtts. Reliabiliteten (tillförlitligheten) 
förfaller likaledes vara god. Möjligen kan svaren ha påverkats av vem på institutionen 
som svarat på enkäten.43 Med tanke på svarsfrekvens och svarens detaljrikedom kan 
man dock förutsätta, att enkäterna i de allra flesta fall besvarats av någon med 
kännedom om förhållandena. Vi har också försökt att öka reliabiliteten genom ett 
kongruent förhållningssätt: flera frågor har ställts om samma materialgrupp för att få 
med alla nyanser.  

 
42 Trost, Jan, 1998, Enkätboken, s. 71. 
43 Enkäten skickades ut adresserad till ”teaterchefen/annan berörd person”. 
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Som källmaterial har enkätsvaren varit oundgängliga för att ge en uppfattning om 
de svenska institutionsteatrarnas bevarandearbete.  

Kvalitativa inslag 
För att undersöka de begrepp som denna uppsats bygger på, liksom hur staten 
förhåller sig till teaterns bevarande som kulturarv, lästes texter av olika slag. De 
analyserades därvid hermeneutiskt utifrån olika frågeställningar. Bland det skriftliga 
källmaterialet fanns bl.a. de regleringsbrev som staten utfärdat med anledning av 
anslagsfördelningen till institutionsteatrarna. 

Vad beträffar resonemangen kring teatermemorabilia utgick dessa från en 
semiotisk analys. Bakom metoden finner vi idén om teaterkonsten som bestående av 
ett antal samverkande teckensystem. För att blottlägga dessa system måste en 
komponentinriktad teckenanalys genomföras. Genom denna blir man uppmärksam 
både på tecknens egenart och deras samband med andra tecken. I konstruerandet 
av klassifikationsschemaen var den semiotiska analysen självklar. Med hjälp av den 
kunde de faktorer som påverkar konstituerandet och tillvaratagandet av 
teatermemorabilia tydliggöras. Den s.k. Kowzans modell utgjorde samtidigt en viktig 
källa i sammanhanget.  
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UNDERSÖKNING 

Teater som kulturarv 
Då Sveriges dåvarande utbildnings- och kulturminister Bengt Göransson 
invigningstalade vid SIBMAS’44 18:e kongress i Stockholm 1990 inledde han 
anförandet med följande ord: 

The spirit of our times is reflected in the theatre just as much as in literature and in the 
visual arts. The art of theatre has been an instrument for effective social critique just as it 
has – in times of political oppression – provided dictators with the means to spread their 
message. The documents from the history of the theatre are therefore a vital part of the 
material we need if we are to gain an allround picture of an age or a course of events in our 
history.  

A well documented history of the theatre is important not only if we wish to understand 
the connection between the contemporary theatre and the theatre of earlier periods, it also 
provides a fund of knowledge for historical and social research in general.45 

Göranssons uttalande är ett försök att förklara varför teaterkonstens bevarande är av 
betydelse. I fokus står teatern som samtidsskildrare, att teatern berättar något om 
den samtid i vilken den verkar. Därigenom kan dess dokument, enligt kulturministern, 
fungera som en källa till historisk och social forskning i stort. Det tycks med andra 
ord inte vara tillräckligt skäl att bevara teaterkonstens yttringar enbart i kraft av deras 
konstnärliga värde. Bara om teaterns lämningar kan användas till att öka den 
historiska förståelsen av samhället blir de verkligt bevaransvärda, antyder Göransson. 
Vi har här således att göra med en tydligt funktionell utgångspunkt vad beträffar 
kulturarv. I vår definition ovan har vi ju, i enlighet med etnologen Jonas Anshelm, 
konstaterat tre viktiga utgångspunkter för förståelsen av kulturarvsbegreppet: en 
teknisk, funktionell och institutionell. Den tekniska utgångspunkten är att kulturarv 
innefattar ”summan av det kulturstoff som i en grupp eller i ett samhälle överförs 
mellan generationer”, vilket i vårt fall skulle vara liktydigt med allt det som görs på 

 
44 Förkortning för Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle. För mer 
information om denna organisation se ovan under rubriken ”Bakgrund och tidigare forskning”. 
45 Documentation et Art de l’Acteur, Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du 
Spectacle, 18ème Congrès International, Stockholm 3-7 septembre 1990, 1992, s. 9. 
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teaterkonstens område. Det funktionella perspektivet fokuserar att kulturarv ”utgör 
del av ett traderat kulturstoff som skapar kulturell självförståelse, kontinuitet, identitet 
och sammanhang”. För teaterkonstens del innebär detta att betoningen läggs på dess 
olika kulturella betydelser i samhället och därmed på dess samband med andra 
kulturella och historiska fenomen. I sin funktionella betydelse som kulturarv blir 
teatern samtidigt ett möjligt forskningsobjekt, både i kraft av sin estetiska egenart och 
av sin förmåga att gestalta företeelser i samtiden. Inte förvånande är det också 
teatern som forskningskälla utbildnings- och kulturminister Bengt Göransson 
framhäver i sitt tal. Men man kan naturligtvis tänka sig även andra motiv för att 
bevara teaterkonstens yttringar. Ett skulle kunna vara att hålla teaterarbetarnas 
tekniska kunskaper vid liv, ett annat att fånga estetiska upplevelser för framtida 
återbruk. Sett ur ett funktionellt perspektiv kan motiven för kulturarvets bevarande 
vara av olika slag och målen mer eller mindre preciserade. Det kan vara allt från att 
slå vakt om det ”kollektiva minnet” till att studera enskilda teaterarbetares 
konstnärskap. 

Kulturarv får, enligt vår tidigare definition, sin institutionella betydelse ”genom att 
visst materiellt och immateriellt kulturstoff särskilt inrättats, markerats, värderats och 
behandlats som just kulturarv”. Detta innebär att vissa företeelser eller ting intar en 
särskild ställning i det allmänna medvetandet och erhåller status som någonting 
betydelsebärande och skyddsvärt. Till följd därav uppkommer också institutioner 
vilkas uppgift är att bevara, vårda och skydda kulturarven. Arkiv, bibliotek och 
museer är exempel på sådana institutioner liksom vissa myndigheter som t.ex. 
Riksantikvarieämbetet. Dessa institutioner medverkar i sin tur till att ytterligare stärka 
kulturstoffets särställning som kulturarv. Förvandlingen av ett kulturstoff till kulturarv 
är en process, inom museologin talar man exempelvis om musealiseringsprocessen.46 
I vår definition ovan avspeglar det sig i följande formulering: ”Vad som 
institutionaliseras som kulturarv är ofta en fråga om vilka intressen som förmår göra 
sig gällande i det offentliga samtalet.” Orden signalerar att inte allt kulturstoff får 
status som institutionaliserat kulturarv, att det är frågan om en urvalsprocess som 
styrs av olika gruppers inflytande i samhället. Inom en och samma konstart uppstår i 
enlighet med denna process också skiktningar i synen på konstverken, där somligt 
anses som mer skyddsvärt än annat. I teaterkonsten återspeglas detta t.ex. i den 
”klassikerstatus” som vissa dramatiska verk erhåller.  

Den institutionella sidan av kulturarvsbegreppet har också en politisk dimension, 
som kulturutredningen kunde formulera på följande sätt i sitt betänkande från 1995:  

 
46 Se t.ex. Lindvall, Karin, 1999, ”Musealisering idag: aspekter på nutida historiebruk”, s. 149-165. 
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I Sverige har kulturarvsbegreppet vuxit fram som det politiskt intressanta och praktiskt 
tillämpbara. Rent praktiskt innebär det ett tydligt samlat ansvarstagande för de 
kulturhistoriska värdena i samspel mellan museer, arkiv, kulturvårdsmyndigheter, enskilda 
och organisationer.47 

Politiken har alltså ansvar för att kulturarvens värden inte går förlorade, att de 
förvaltas genom olika typer av institutioner. Hur ser det då ut på teaterns område, 
vilket ansvar tar staten för konstartens institutionaliserade beskydd som kulturarv? 
Om vi återvänder till kulturutredningens slutbetänkande beskrivs i kapitlet 18.4 
”Institutioner med särskilt kulturarvsansvar” teaterkonstens institutioner mycket 
kortfattat. Man nämner här det arbete som utförs av Drottningholms teatermuseum, 
en stiftelse med statligt huvudmannaskap, och nationalscenen Dramaten men 
huvudpoängen återfinner man i följande passus: 

För teater-, dans- och musikhistoria finns inga regionala eller lokala museisatsningar av 
någon omfattning, men de konstnärliga arven är i hög grad företrädda i den repertoar som 
teater- och musikinstitutionerna svarar för.48 

Det är således genom sin löpande verksamhet som teatern förvaltar sitt kulturarv, 
genom de repertoarval som görs. Sedd i bevarandeperspektiv är en sådan hållning 
förstås problematisk, eftersom den inte garanterar någon historisk tillgänglighet av 
teatrarnas uppsättningar. Att ett visst teaterstycke då och då spelas på en eller ett par 
teatrar säger ingenting om varje enskild uppsättning eller om dess påverkan på 
estetiska förhållningssätt och samhällsdebatt. Skall teatern som konstart bevaras för 
framtida åtkomst räcker det med andra ord inte med en statligt finansierad 
teaterverksamhet, staten måste också ta ansvar för ett omfattande bevarandearbete. 
Då en väsentlig del av detta arbete måste ske närmast själva teaterhändelsen är det 
teaterns egna aktörer som måste vara verkställande. Statens uppgift blir att uppdra 
detta åt teatrarna samt att bidra till en finansiering av verksamheten. För att se om 
och på vilket sätt detta uppdrag idag formuleras av staten skall vi kortfattat granska 
de riktlinjer staten uppställer för sina bidrag till institutionsteatrarna. 

I nationalscenen Dramatens regleringsbrev för 2001 uppställs ett antal 
övergripande mål för statens bidrag till teatern. I ett av dessa skymtar 
bevarandefrågan fram då man skriver att målet för statens bidrag till Dramaten är att 
teatern skall ”vårda och främja det svenska språket och det nationella kulturarvet 

 
47 Kulturpolitikens inriktning, s. 296. 
48 Kulturpolitikens inriktning, s. 301. 
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inom teaterns område”.49 Formuleringen skulle kunna tolkas som att Dramaten skall 
ägna viss uppmärksamhet åt bevarandefrågorna och då inte enbart ur 
repertoarsynpunkt (ett särskilt repertoarmål är nämligen också uppsatt). Det är dock 
ett mycket brett formulerat mål, diffust i sin innebörd och öppet för tolkning. Bland 
målen för bidrag till den andra nationella talteaterscenen, Riksteatern, nämns över 
huvud taget inte ordet kulturarv. Man skriver dock att Riksteatern skall ”nationellt 
och internationellt värna om och främja svenska språket och svensk teater”.50 Detta 
skulle, med en välvillig läsning, kunna tolkas som att Riksteatern skall ta visst 
kulturarvsansvar. Men formuleringen är också här mycket vag till sin karaktär.  

För regionala och vissa lokala teaterinstitutioner är det Statens kulturråd som 
ansvarar för fördelningen av bidrag.51 Det statliga stödet ges i form av verksamhets- 
och utvecklingsbidrag till 24 teater- och dansinstitutioner.52 Riktlinjerna för 
bidragsgivningen här nämner ingenting om teater som kulturarv, inte heller om 
behovet av att vårda, främja eller bevara detsamma.53 Statens uppdrag till dessa 
teaterinstitutioner tycks helt bortse från teaterns roll som kulturarv. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att statsmakten inte uppmärksammat 
teatern som kulturarv i sina riktlinjer för bidragsgivning till institutionsteatrarna i 
särskilt hög grad. Ordet ”kulturarv” nämns endast i Dramatens regleringsbrev. 
Bevarande tycks framför allt vara liktydigt med utövande. Kulturutredningen 
uttrycker det klart och tydligt i sitt slutbetänkande genom följande ord: 

Ansvaret för att dessa arv [de konstnärliga kulturarven, förf:s anm.] hålls levande och 
tillgängliga i dagens kulturliv är en fråga om medvetenhet och tradition hos konstutövarna 
själva.54 

Ovanstående kan bara tolkas som att man från statens sida överlämnat mycket av 
ansvaret för frågorna till teaterns egna aktörer. I enlighet med detta blir det av stor 

 
49 ”Mål, återraporteringskrav och uppdrag för budgetåret 2001 avseende vissa institutioner inom 
Kulturdepartementets ansvarsområde”, 2000, s. 202. 
50 ”Mål, återraporteringskrav och uppdrag för budgetåret 2001 avseende vissa institutioner inom 
Kulturdepartementets ansvarsområde”, s. 194. 
51 ”Vad gör kulturrådet på Teaterområdet?”, Statens kulturråds hemsida, 
http://www.kur.se/kur/lop_teater_vadgor.asp?hkat=teater. 
52 ”Regionala och lokala teaterinstitutioner”, Statens kulturråds hemsida, 
http://www.kur.se/kur/utskrift.asp?art_id=289. 
53 I rapporten Soppa och skådespel åt folket: om teatrar med regionalt uppdrag, 2000, har Statens 
kulturråd gjort en sammanställning av statens riktlinjer för bidragsgivning till regional teaterverksamhet. 
Sammanställningen bygger på förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet (SFS 1996:1598) 
samt på regleringsbrevet för Statens kulturråd från 1999. Skrivningar om teater som kulturarv saknas i 
såväl sammanställningen som i ursprungstexterna. Inte heller i regleringsbrevet för 2001 förekommer 
begreppet. 
54 Kulturpolitikens inriktning, s. 299. 
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vikt att se hur teaterinstitutionerna själva arbetar med bevarandeproblematiken. Finns 
en medvetenhet om frågorna bland teatrarna även om bevarande inte tydligt ingår i 
deras uppdrag? Enkätundersökningen som redovisas nedan kan kanske belysa just 
detta. 

Teaterområdets bevarandeinstitutioner 
I föregående kapitel konstaterades att ansvaret för teaterkonstens bevarande 
huvudsakligen vilar på de svenska teaterinstitutionerna själva. Några institutioner är 
dock av särskilt intresse i sammanhanget och vi skall i detta kapitel kortfattat 
behandla dessa. Det handlar om Drottningholms teatermuseum, nationalscenen 
Dramaten samt Statens ljud- och bildarkiv.  

Drottningholms teatermuseum 
Drottningholms teatermuseum (DTM) i Stockholm är en institution med såväl arkiv, 
bibliotek som museum, således en ABM-institution i ordets verkliga mening. 
Samlingarna grundades 1922 av teaterhistorikern Agne Beijer (1888-1975) och 
sedan 1945 är DTM en stiftelse med statsbidrag. Stiftelsens uppdrag är att ”vidga 
kännedomen om teaterkonstens historia, med särskild hänsyn till teaterkonsten i 
Sverige under äldre och nyare tid, samt för detta ändamål verka för dels att museets 
samlingar av föremål, bilder, arkivaliska dokument och litteratur, ägnad att historiskt 
belysa denna konst, förkovras, dels att i den omfattning som av 
Riksantikvarieämbetet kan godkännas anordna teaterföreställningar, konserter eller 
liknande arrangemang på slottsteatern”. 55 

DTM:s biblioteksdel omfattar cirka 70 000 volymer och utgör därmed ett av 
Europas största specialbibliotek för teatervetenskaplig litteratur och dramatik. 
Beståndet utgörs av böcker från 1499 och fram till våra dagar med möjlighet till 
hemlån av böcker tryckta efter 1900. Bokbeståndet täcker även konst- och 
musikvetenskap, dräkt- och kulturhistoria, dans, mim, pantomim, skuggspel, 
marionetteater, cirkus, scenografi, teatermaskineri och arkitektur.  
Ett hundratal in- och utländska teater-, dans- och operatidskrifter, programsamlingar, 
affischer, musikalier (främst notmaterial till Drottningholmsteaterns produktion under 
1900-talet) och fonogram (mest opera- och scenmusik) ingår också i beståndet.  

DTM:s museidel - de teaterhistoriska samlingarna - omfattar drygt 30 000 
föremål från 1500-talet till idag och består av scendekorationer, scenmodeller, 

 
55 Citatet och uppgifterna om Drottningholms teatermuseums verksamhet hämtade från Drottningholms 
teatermuseums hemsida, http://www.drottningholmsteatern.dtm.se/mba/mbasvensk/mba_frames.htm. 
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kostymer, rekvisita, dekor- och kostymskisser, scenbilder och porträtt (grafik, 
teckningar, målningar och byster), dockteatrar, skuggspelsteatrar samt olika 
teatertekniska föremål. Samlingarna belyser huvudsakligen svensk teaterhistoria men 
innefattar också ett stort utländskt material, särskilt grafiska bilder från 16-, 17- och 
1800-talen. En viktig del av museiverksamheten är också den stående utställningen 
på Teatermuseet i Hertig Carls Paviljong vid Drottningholms slottsteater, öppen 
under sommarhalvåret. Denna berör kunglig svensk teater under 16- och 1700-talen 
samt dess europeiska förebilder. 

I DTM:s arkiv återfinns ett fotoarkiv med omkring 1 miljon foton. Det omfattar 
främst bilder från svenska teaterföreställningar, porträtt av skådespelare, 
operasångare, dansare och andra scenkonstnärer samt fotografier av 
teaterbyggnader och teaterteknik. Det finns också ett klipparkiv med recensioner, 
biografica och debattartiklar kring teater från övervägande svensk press. 5-15 
dagstidningar bevakas dagligen sedan 1948. 1800-talets klipp finns samlade i 
särskilda klippböcker. Delar av klippsamlingen är också mikrofilmade. DTM har 
också en handskriftsamling som omfattar originaldokument kring svensk teater och 
svenska teaterpersonligheter, t.ex. handlingar från nedlagda teatrar och 
teatergrupper, material rörande regissörer och teaterledare, scenografer och artister. 
Det finns även regiböcker, rollböcker, brev och dagböcker samt 25 000 
pjäsmanuskript. 

 Vid DTM deponeras sedan 1945 också Kungliga Teatrarnas Arkiv (KTA). Här 
förvaras handlingar rörande de kungliga teatrarnas verksamhet, det vill säga Operan 
(åren 1773–1986) och Dramaten (åren 1788–1907). På cirka 400 hyllmeter ryms 
bland annat korrespondens, kontrakt, tekniska journaler, räkenskaper, kostym- och 
dekorlistor. Dessutom finns på DTM de kungliga teatrarnas pjässamlingar 
innehållande över 3 000 titlar.  

DTM arbetar fortlöpande med insamling av all scenisk konst i Sverige i form av 
manuskript, program, affischer, scenografica, fotografier osv. Man deltar sedan 1984 
också i en riksinventering av teaterhistoriskt källmaterial i offentliga samlingar och 
arkiv (RIT-projektet).  

Dramatens arkiv och bibliotek 
Kungliga Dramatiska Teatern – mer känd som Dramaten – är Sveriges nationalscen 
för talteater. Dess arkiv tillkom 1907, före detta hade teatern gemensam 
arkivbildning med Operan (Kungliga Teatrarnas arkiv). Arkivet består dels av 
handlingar direkt knutna till teaterns föreställningar, dels handlingar som vuxit fram ur 
teaterns administration. Till den förra gruppen räknas bland annat pjässamlingen, 
fotoarkivet, programarkivet, pressklippsamlingen och samlingen musikalier. Till den 
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senare räknas styrelseprotokoll, ledningens korrespondens, anställningskontrakt, 
handlingar rörande de anställdas löner och teaterns räkenskaper. ”Kulturhistoriskt 
sett är båda delarna lika viktiga. Såväl den konst som skapas på scenerna, som 
teaterns historia som ämbetsverk utgör en viktig del av vårt nationella kulturarv”, 
skriver man på arkivets elektroniska hemsida på Internet. Detta visar tydligt att 
arkivet uppfattar sin uppgift som ett värnande av kulturarv. Enligt hemsidan finns 
också planer på att där lägga ut ”vårt digitala bildarkiv, våra programartiklar, 
studiematerial samt teaterns arkivförteckning”.56 

Dramatens bibliotek innehåller cirka 10 000 volymer, med såväl dramatik, poesi, 
annan skönlitteratur som böcker i teaterhistoriska ämnen, biografier och allmän 
kulturhistoria. Böckerna lånas ut till anställda inom teatern, men kan studeras av 
andra i arkivets läsrum. 

Dramatens arkiv och biblioteks bevarandeansvar omfattar enbart den egna 
verksamheten. På så sätt skiljer det sig inte från andra institutionsteatrars arkiv och 
bibliotek. Däremot är det en ovanligt väl etablerad enhet på teatern med en klart 
utåtriktad profil.  

Statens ljud- och bildarkiv 
Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) är Sveriges nationalarkiv för ljud och rörlig bild. 
Verksamheten möjliggörs genom pliktleveranslagen, som föreskriver att 
pliktexemplar av ljud- och bildprodukter skall insändas till myndigheten för 
bevarande. Samlingarna består huvudsakligen av radio, TV, film, video, skivor, CD 
och multimedia, men användningen är – av upphovsrättsliga skäl – begränsad 
huvudsakligen till forskning, journalistisk samt konstnärlig verksamhet. ”Målet är att 
på sikt samla, bevara och tillhandahålla hela den svenska produktionen av inspelat 
ljud och rörliga bilder”.57  

SLBA är inte en bevarandeinstitution för teater, men visst teaterrelaterat material 
återfinns ändå i dess samlingar. Det rör sig i första hand om TV- och 
radioteaterproduktioner som sänts i svensk TV eller radio. Av dessa är överförda 
produktioner58 av kanske störst intresse för teaterforskaren, eftersom de i mycket 
speglar en föreställning i dess sceniska form. Men det finns också annat material som 
skänkts till SLBA, såsom t.ex. en samling videoband med dokumenterade 
föreställningar från Riksteatern och en donation från Stockholms universitet av äldre 

 
56 Dramatens arkiv och biblioteks hemsida, 
http://www.dramaten.se/arkiv_bibliotek/presentation/index.html. 
57 Statens ljud- och bildarkivs hemsida, http://www.ljudochbildarkivet.se/slba.htm. 
58 För mer om direktproducerade och överförda produktioner hänvisas till definitionen i kapitlet ”Teater”. 
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filmade teaterföreställningar. Dessvärre är katalogiseringen av teaterrelaterat material 
inte anpassad till att beskriva dess särprägel. Viktiga upphovsmannauppgifter saknas 
i katalogposterna och ibland till och med namnet på den teatergrupp som ligger 
bakom en viss föreställning.  

Teatermemorabilia – ett klassifikationsschema 
Vi har tidigare översiktligt behandlat Kowzans teatersemiotiska modell och 
konstaterat dess användbarhet vad gäller att analytiskt sönderdela teaterhändelsen. I 
det följande kommer vi att vidareutveckla Kowzans modell för att konstruera ett 
klassifikationsschema. Syftet med schemat är att åskådliggöra vilka teckengrupper 
ett bevarandearbete måste ta i beaktande, för att på ett fullständigt sätt kunna bevara 
teaterkonsten. Den möjliggör också en teoretisk diskussion kring de faktorer som 
påverkar tillvaratagandet av memorabilia. Schemat utgår helt och hållet från 
talteaterns produktionsförhållanden och konstnärliga särart, men med vissa 
förändringar skulle den kunna fungera som schema också för andra föreställande 
konstarter som dans och musikteater. På ett principiellt plan är de resonemang som 
förs nedan kring schemat således relevanta också i en vidare bemärkelse än vad som 
först kan verka vara fallet. 

Schemat (se figur 3) utgår från ett kronologiskt synsätt, där själva 
teaterhändelsen utgör den centrala delen. Den är vertikalt hierarkisk och går från 
större, mer allmänna begrepp till alltmer avgränsade teckengrupper. 
Teckengrupperna klassificeras genom de ovanliggande sju nivåerna med avseende 
på olika väsentliga egenskaper hos tecknen. I det följande kommer vi  
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nu att analytiskt diskutera schemats totalt åtta nivåer för att förklara vad 
teatermemorabilia är och vilka problem en bevarandepraktik står inför.  

Övergripande definition  
Den översta nivån i schemat kan närmast beskrivas som en teknisk nivå. Med detta 
menas att teatermemorabilia, precis som kulturarv, kan förstås utifrån en rent teknisk 
definition som ”summan av det kulturstoff som i en grupp eller i ett samhälle överförs 
mellan generationer”.59 Nivåns övergripande grafiska framställning indikerar att 
samtliga teckengrupper i schemats nedersta nivå ingår i begreppet teatermemorabilia. 
Hänsyn måste därför tas till samtliga dessa teckengrupper i arbetet med att bevara 
konstartens yttringar.  

Kronologiska förhållanden 
Schemats andra nivå är av kronologisk natur. Här delas teatermemorabilia in i tre 
delar under rubrikerna ”preludiellt material”, ”ludiellt material” och ”postludiellt 
material”.60 Den kronologiska förståelsen är av central betydelse när det kommer till 
bevarandefrågan eftersom den belyser teaterns karaktär av process. I Kowzans 
schema, som vi ju utgår ifrån, står teaterhändelsen helt i fokus, det vill säga det som 
motsvaras av vår beteckning ”ludiellt material”. Här belyses vilka de tecken och 
teckengrupper är, som samspelar i teaterhändelsens nu, i föreställningen. I ett 
bevarandeperspektiv kan man säga att Kowzan synliggör de tecken vilka helst bör 
tillvaratas, för att teaterhändelsen inte helt skall gå förlorad som konstverk.  

Men teatermemorabilia är inte enbart liktydigt med teaterhändelsen, varför det 
kowzanska schemat måste vidareutvecklas och vidgas. En teaterhändelse föregås av 
en hel del verksamhet, som också avsätter spår. Det kan handla om allt från 
marknadsföring till budgetarbete. I vårt schema betecknas denna tid före den 
fullbordade teaterhändelsen (som inleds med den så kallade premiären) med termen 
”preludiell”, således det som föregår skådespelet. Varje teckengrupp i denna 
kategori måste även den ingå i bevarandepraktikens överväganden, om denna utgår 
från en helhetssyn.  

På samma sätt som teatermemorabilia genereras före teaterhändelsen sker detta 
efter densamma. Vi rör oss nu i det postludiella fältet. Det kanske mest uppenbara 
exemplet härifrån är recensioner och andra artiklar som speglar mottagandet av en 

 
59 Formuleringen är hämtad från kapitlet ”Kulturarv” i denna uppsats och refererar till etnologen Jonas 
Anshelms försök att definiera vad kulturarv är. 
60 Termerna hänvisar till latinets ludus som betyder lek, spel eller skådespel. I musikteorin förekommer 
pre- och postludium som beteckning för vissa musikaliska för- och efterspel. Användningen av termerna i 
denna uppsats är dock förf:s egen introduktion. 
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föreställning. Att bevara dessa memorabilia kan vara lika viktigt som att bevara 
ludiellt material. För teaterforskaren är t.ex. skildringar i pressen många gånger en 
väsentlig kunskapskälla om gångna föreställningar och deras betydelse i samtiden.  

Ontologiska egenskaper 
I schemats tredje nivå beskrivs memorabilians ontologiska egenskaper. Detta sker 
med utgångspunkt från termerna ”materiella tecken” respektive ”immateriella 
tecken”. Distinktionen mellan vad som är materiellt och immateriellt är viktig, men 
inte alltid självklar. Att ett manuskript är av materiellt slag är t.ex. inte särskilt 
kontroversiellt, i normalfallet är det en pappersprodukt som tillåter materiell 
hantering. Att ett muntligt utsagt ord är av immateriellt slag är inte heller det särskilt 
problematiskt, det tillåter helt enkelt ingen fysisk hantering. Mer problematiskt 
framstår emellertid tecken som ”sminkning”.  Här har vi ju att göra med någonting 
materiellt (den kosmetiska produkten) som på skådespelaren förvandlas till någonting 
snarast immateriellt. Sminkningen är ju beroende av skådespelaren och kan inte i sig 
hanteras som ett fysiskt objekt. Och när skådespelaren tvättar av sitt ansikte är 
sminkningen ett minne blott. Samma problem står vi inför när det gäller 
håruppsättningar och peruker. I schemat behandlas sminkning och 
håruppsättning/peruk dock, av praktiska skäl, som immateriella tecken – baserat på 
vad som nyss anförts om tecknens beroende av skådespelaren för sin existens. 

 Trots gränsdragningsproblem, som de nyligen beskrivna, är tecknens 
ontologiska egenskaper av stor betydelse för bevarandeprocessen. Huruvida ett 
tecken låter sig behandlas som materiellt objekt eller som immateriellt fenomen får 
avgörande betydelse för de beslut som tas för att tillvarata tecknet i fråga. Att bevara 
en sminkning kräver en helt annan teknik än den som används för att bevara ett 
manuskript. Ett teaterkonstens bevarandearbete kräver alltså kunskap om ett antal 
olika tekniker för att såväl materiella som immateriella tecken skall kunna tillvaratas. 

Tecknets perceptionsvillkor 
På den fjärde nivån i schemat behandlas tecknens perceptionsvillkor. Nivån 
förekommer också hos Kowzan som, i ett publikperspektiv, endast skiljer på 
auditiva och visuella teckengrupper. Med auditiva tecken menar han sådana som vi 
uppfattar genom hörseln, såsom t.ex. ord, toner och musik. Med visuella tecken 
avses å andra sidan sådana tecken som vi främst uppfattar med ögats hjälp: rörelser, 
dekor eller ljussättning. Dessa distinktioner är fullt adekvata, så länge man kommer 
ihåg att Kowzans schema uteslutande behandlar teaterhändelsen och åskådarens 
uppfattning av de sceniska skeendena. När det gäller att behandla teatermemorabilia 
måste man dock göra en delvis annan beskrivning av tecknens perceptionsvillkor än 
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vad Kowzan gör. Här räcker det inte med distinktionen auditivt-visuellt, utan också 
känseln måste involveras. I de pre- och postludiella fälten är tecknen i många fall av 
framför allt taktil art och upplevs främst i egenskap av fysiska objekt. Visst är det 
sant att många av dem också kan upplevas visuellt, men den taktila hanteringen ligger 
ändå i förgrunden. Så upplevs ett manuskript t.ex. visuellt först i och med att någon 
bläddrar i det och hanterar det. I alla händelser är det uppenbart att tecken ofta kan 
percipieras på flera olika sätt och det vi i schemat främst försöker beskriva är det 
dominerande perceptionsvillkoret för varje teckengrupp. För bevarandearbetet 
spelar perceptionsvillkoren stor betydelse ifråga om hur man bäst bevarar ett visst 
tecken. För auditiva tecken måste t.ex. någon form av ljudupptagning alltid till för att 
tecknet skall bevaras, för visuella är en bildupptagning många gånger den bästa 
metoden medan taktila tecken snarare måste hanteras utifrån sin materiella 
beskaffenhet. Valet av bevarandeteknik är således beroende av de 
perceptionsvillkor som gäller för det aktuella tecknet, liksom av dess ontologiska 
egenskaper. 

Tecknet i tid och rum 
Vi befinner oss nu på det teatrala tecknets dimensionella nivå, som beskriver 
tecknets förhållande till tid och rum. Vissa tecken verkar huvudsakligen temporalt, 
exempel ur schemat är samtal, musik och TV-inslag. Med detta menas att tecknen är 
icke-durativa, deras verkan är tidsbestämd med en början och ett slut. I ett 
bevarandeperspektiv innebär detta att tillvaratagandet av tecknet med nödvändighet 
måste ske med hänsyn till tecknets tillfälliga karaktär. Det är så att säga för sent att 
bevara en talad dialog i föreställningen när föreställningen väl är avslutad. De tecken 
som verkar spatialt är inte på samma sätt som de temporala betingade av durativa 
omständigheter. En kostym kan fortfarande bevaras då föreställningen är över, den 
är durativ. Samtidigt får man inte bortse från att de spatiala tecknen i många fall inte 
är meningsfulla annat än i samspel med de temporala. Ett visst dekorelement får t.ex. 
sin betydelse först om det förstås i förhållande till teaterhändelsen i stort. Hur 
dekorelementet använts i föreställningen är så att säga lika viktigt som att hålla det i 
sin hand.  

På ett övergripande plan kan man naturligtvis hävda att teaterhändelsen i sig själv 
är ett temporalt fenomen som verkar spatialt (eller tvärtom). Vad den dimensionella 
nivån i schemat belyser är dock att varje enskilt tecken måste betraktas utifrån sina 
durativa respektive icke-durativa egenskaper när det gäller bevarandet av detsamma. 
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Skådespelaren och tecknet 
I schemats sjätte nivå närmar vi oss tecknets förhållande till aktören, låt oss kalla det 
aktörsnivå. Om ett tecken är knutet till skådespelaren eller verkar utanför denne 
påverkar helt klart bevarandearbetet. Är tecknet knutet till skådespelaren, det gäller 
såväl ord som gester eller sminkning, måste ett tecknets tillvaratagande också med 
nödvändighet utgå från denne. Detta innebär ofta ett samarbete med aktören för att 
säkerställa tecknets bevarande. Vi kan ta exemplet med sminkningen. Om detta 
tecken skall kunna bevaras måste skådespelaren på något sätt låta sig avbildas 
iklädd denna sminkning, det kan handla om en fotografering eller liknande. 
Skådespelaren måste vara tillgänglig för bevarandepersonalen och villig att låta sig 
dokumenteras. Är tecknet oberoende av skådespelaren behöver några sådana 
hänsyn dock inte tas, bevarandearbetet blir i det fallet mer självständigt visavi 
skådespelaren. 

Tecknens funktionella betydelse 
Schemats sjunde och åttonde nivåer hänger tätt samman. Den sjunde nivån grupperar 
tecknen med avseende på deras funktionella betydelse, det vill säga enligt deras 
funktion i den kronologiskt betingade teatrala processen. Klassifikationen bygger på 
likheter mellan olika teckens funktion. I den åttonde nivån återges sedan de enskilda 
teckengrupperna, det som utgör den konkreta memorabilian. Innehållet i denna nivå 
gör inte anspråk på total fullständighet, man kan tänka sig både en utökning och en 
reduktion av antalet teckengrupper. Ambitionen är dock att schemat skall omfatta 
alla tänkbara tecken som verkar i talteaterprocessen.  

Det preludiella fältet 
Det preludiella fältet omfattar tre kategorier, ”produktion”, ”repetition” och 
”kommunikation”. I den första kategorin (produktion) återfinns sju teckengrupper: 
litteratur, manuskript, noter/musikinspelningar, skisser/modeller, budget, 
administrativa dokument och föreställningsanvisningar. Kategorin söker omfatta alla 
de tecken som är verksamma under själva produktionsarbetet, det vill säga det 
arbete som utförs för att teaterhändelsen skall uppstå som fenomen. Med första 
teckengruppen, litteratur, avses t.ex. de eventuella böcker som ligger till grund för det 
konstnärliga arbetet. Det kan vara en roman som dramatiserats eller facklitteratur 
som ingår i ensemblens eller regissörens förberedelser. Det är alltså litteratur som på 
något sätt varit viktig i tillkomsten av en teateruppsättning. Det andra tecknet, 
manuskript, omfattar den text som ligger till grund för själva teaterhändelsen. Det kan 
vara ett helt ”rent” exemplar eller ett exemplar som använts av t.ex. skådespelarna 
eller regissör och då ofta försetts med anteckningar av olika slag (”regiexemplar” kan 
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ofta innehålla en del viktigt material för teaterforskaren). Det tredje tecknet går under 
beteckningen ”noter/musikinspelningar” och omfattar alla eventuella musikaliska 
inslag i teaterarbetet. Det kan vara nyskriven eller gammal musik som används för 
teaterföreställningen eller musik som använts som inspiration i arbetet. Det kan vara 
såväl notblad som musikinspelningar på olika medier. Fjärde tecknet innefattar 
skisser och modeller av olika slag. Det kan t.ex. vara kostymskisser, 
scenografiskisser och -modeller, tekniska skisser eller regissörens skisser för 
skådespelarnas placering och förflyttningar (scenerier). Skisser av olika slag kan ofta 
vara en bra källa vid föreställningsrekonstruktioner. Femte tecknet är liktydigt med 
produktionens ekonomiska kalkyler, budgeten. Tillgången till en sådan kan vara 
värdefull för att bland annat skapa sig en bild av fördelningen av medel för olika 
ändamål i produktionen. Nästa teckengrupp utgörs av alla administrativa dokument 
som genererats inför teateruppsättningen. Det kan vara allt från anställningskontrakt 
till brevväxling mellan viktiga parter i produktionen. Den sjunde och sista 
teckengruppen består av föreställningsanvisningar av olika slag. Här kan man bland 
annat tänka sig olika typer av anvisningar till teknisk personal om hur ljus- och 
ljudanordningarna skall vara inställda och skötas under föreställningen. 

Nästa kategori i fältet bär rubriken ”repetition”. Repetitionen är central i det 
preludiella fältet och innebär den skapande process som leder fram till en färdig 
uppsättning. Under repetitionsfasen genomträngs materialet av såväl skådespelare 
som regissör och annan personal, idéer prövas och förkastas innan föreställningen 
färdigkonstruerats och kan visas för publik. Repetitionsprocessen innebär både 
samtal, instruktioner och praktiska försök. Kategorin omfattar därför alla dessa 
teckengrupper, varvid sceniska försök tar samma tecken i anspråk som i det ludiella 
fältet. Därför hänvisas i schemat till det ludiella materialet om man vill tillvarata sådant 
som utspelar sig sceniskt under repetitionerna. Repetitionsarbete speglar ofta teaterns 
interna arbete och enskilda konstnärers arbetsmetoder väl, det kan även ge en unik 
inblick i sceniska och dramaturgiska mekanismer. Av dessa skäl kan 
repetitionsprocessen utgöra en klart bevaransvärd del av den teatrala processen. 

Under rubriken ”kommunikation” finner vi många av de teckengrupper som utgör 
kontaktytan mellan teaterns aktörer och publiken. Genom pressmeddelanden, 
trycksaker, fotografier, elektroniska dokument, affischer och så småningom 
programblad marknadsför teatern sina uppsättningar för den publik man hoppas skall 
intressera sig för produktionen. I exempelvis TV- och radioinslag, artiklar och 
elektroniska dokument kan uppsättningen omtalas före premiär, vilket skapar 
förväntningar hos presumtiv publik. Att bevara sådant material kan vara värdefullt för 
att förstå vad teatern ville berätta om den kommande uppsättningen, vilken publik 
man vände sig till samt uppsättningens betydelse i den aktuella debatten. 
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Det ludiella fältet 
I det ludiella fältet, som till stor del överensstämmer med Kowzans schema, 
presenteras de tecken och teckengrupper som relaterar till själva teaterhändelsen 
(föreställningen). Den första kategorin, ”artikulerade ljud”, avser ord och ton. Detta 
är alltså två auditiva teckengrupper som omfattar allt det som uttalas på scenen av 
skådespelarna. Den andra kategorin omfattar alla kroppsliga uttryck hos 
skådespelaren: mim, gester och rörelser. Tredje kategorin i det ludiella fältet 
beskriver skådespelarens utseende: sminkning, håruppsättning och kostym utgör de 
tre teckengrupper som sorterar under kategorin. Deras innebörd behöver knappast 
förklaras närmare, då termerna klart beskriver vad som avses. 

Nästa kategori beskriver själva scenens utseende och vi har således lämnat de 
skådespelarbundna teckengrupperna bakom oss. Scenens utseende (scenografin) 
beskrivs genom tre kategorier: ”attribut”, ”dekor” och ”ljussättning”. Med attribut 
menas alla de ting som återfinns på scenen, så som möbler och rekvisita, viktiga för 
både handling och miljö. Dekoren skapar å sin sida scenmiljöns mer övergripande 
karaktär. Detta kan göras genom t.ex. målade kulisser eller installationer av olika 
slag, om pjäsen t.ex. utspelar sig i ett nattligt Venedig kanske vi i scenens fond anar 
siluetten av en stad. Dekoren kan många gånger också skapa mer symboliska 
scenbilder, som snarare är ägnade att appellera till åskådarens emotionella eller 
intellektuella sidor än att beskriva en miljö. Hur dekoren än fungerar är den av många 
gånger avgörande betydelse för föreställningen och har ett högt bevarandevärde. Den 
sista teckengruppen i kategorin omfattar ljussättningen. På samma sätt som dekoren 
fungerar ljussättningen både deskriptivt, suggererande och symboliskt. Skillnaden 
mellan ljussättningen och de bägge föregående scenografiska teckengrupperna är 
dock ljusets immateriella och temporala karaktär. Det går helt enkelt inte att bevara 
ljussättningen på samma sätt som man bevarar ett attribut eller ett dekorelement. 
Ljussättningen samverkar på ett ofta dramaturgiskt sätt med föreställningens övriga 
teckengrupper och påverkar i hög grad åskådarens upplevelse av verket. Dess 
betydelse är alltså stor och väl värd att försöka bevara för framtida användning. 

Den följande kategorin i schemats sjunde nivå bär rubriken ”icke artikulerade 
ljud”. Den kan jämföras med den kategori av artikulerade ljud som vi tidigare 
beskrivit men hänför sig inte till skådespelaren, utan omfattar musik och ljudeffekter i 
föreställningen. Dessa bägge teckengrupper har liksom ljuset många gånger en såväl 
dramaturgisk, deskriptiv, suggererande som symbolisk funktion. Det kan t.ex. vara 
miljöskapande ljudeffekter som bruset av trafik eller dramatisk musik under en 
gripande scen. Ljus och ljud utgör bägge klart stämningsskapande komponenter i 
teaterhändelsens skapade värld. 
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Det ludiella fältet avslutas med en kategori som inte förekommer hos Kowzan, 
nämligen publikens närvaro. Som vi tidigare konstaterat är åskådaren visserligen 
implicerad i det kowzanska schemat, inte minst genom klassificeringen av 
teckensystemen som antingen visuella eller auditiva. När det gäller teatermemorabilia 
måste publiknärvaron dock göras mer explicit för att denna närvaro skall kunna 
bevaras. Applåder, skratt och utrop ingår därför som tre teckengrupper under 
kategorin ”publiknärvaro”. Samspelet mellan scen och salong är en väsentlig 
komponent i teaterhändelsen och bevarandet av publikens reaktioner kan fungera 
som en källa till vilken påverkan verket haft på sin samtid. 

Det postludiella fältet 
För att skapa sig en uppfattning om teaterns påverkan på samtiden är dock inte 
publikens reaktioner under själva teaterhändelsens duration den enda källan. Lika 
viktiga är de reaktioner som genereras utanför och efter själva teaterhändelsen. Vi 
befinner oss då i det postludiella fältet, där vi på sjunde nivån återfinner kategorierna 
”reaktion” och ”postproduktion”. Den förstnämnda kategorin omfattar åtta 
teckengrupper, där vi återfinner just de memorabilia som speglar mottagandet av en 
uppsättning: TV- och radioinslag, elektroniska dokument, samtal, recensioner, 
artiklar, memoarer, litteratur och brev. Av dessa teckengrupper är kanske 
recensioner och artiklar (ofta i debattens form) de av tradition mest eftersökta 
källorna. Men man får idag räkna med att en föreställning kommenteras i såväl TV- 
och radioinslag som i elektroniska dokument. Ibland förkommer också samtal i 
anslutning till en föreställning där publikens upplevelser formuleras, därför återfinns 
samtal som en teckengrupp under kategorin. Beskrivningar av en uppsättning 
förekommer också i enskilda personers memoarer, ibland är det skådespelare och 
regissörer som berättar om arbetet med en viss produktion. Dessa texter kan ge en 
inblick i både arbetsprocess och intentioner bakom en viss uppsättning. Samma roll 
kan brev och beskrivningar i litteraturen spela.  

Under den andra kategorin, ”postproduktion”, finns fyra teckengrupper. Flera av 
dem anspelar på teckengrupper som återfinns i det preludiella fältets 
produktionskategori. Administrativa dokument av olika slag, bokslut, statistik och 
utvärderingar kan alla vara värdefulla för att bedöma en uppsättnings 
produktionsförhållanden.  
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Bevarandetekniker 
Till klassifikationsschemat ovan har ett tilläggsfält fogats med texten 
”bevarandetekniker”. Fältet är egentligen inte del av schemat utan indikerar att då 
memorabilia väl genererats tar en ny fas vid.  

Med bevarandetekniker menas de olika tekniker som syftar till att tillvarata och 
vårda memorabilia. Det är i likhet med begreppet bevarande av övergripande 
karaktär och innefattar alla bevarandetekniska aspekter, allt från lagrings-, 
förvarings- och konserveringstekniker till dokumentationstekniker. I detta kapitel 
skall vi dock främst ägna uppmärksamheten åt dokumentationsarbete. 

Tecken och struktur 
Teaterkonsten är, som vi tidigare beskrivit, ett spel av tecken. De enskilda 
teckengrupperna har också belysts i klassifikationsschemat. Det är naturligtvis viktigt 
att tillvaratagandet av varje enskilt tecken övervägs då man praktiskt står inför själva 
bevarandearbetet. Somliga tecken är relativt lätta att tillvarata, det rör sig om taktila 
och materiella objekt av olika slag. Andra tecken, som t.ex. en gest, måste på något 
vis dokumenteras för att omvandlas till ett taktilt objekt (t.ex. ett ljud- eller 
videoband). På samma gång som bevarandet av varje enskilt tecken, varje del, 
övervägs är det viktigt att inte glömma att tecknen ingår i en polyfon 
informationsstruktur. För att förstå tecknens funktion i teaterprocessen är det 
nödvändigt att söka en kontextuell förståelse, att närma sig helheten. Detta gäller för 
all teatermemorabilia, men är särskilt viktigt inom det ludiella fältet. Om man inte 
förstår ett teckens plats i teaterhändelsen, dess förhållande till andra tecken, riskerar 
det att bli alltför abstrakt. Det kan t.ex. röra sig om en kostym som vi vet har använts 
i en viss föreställning. Kan vi då inte fastställa när under föreställningen den visats 
eller vem av skådespelarna som burit den, minskar antagligen dess värde som 
memorabilium avsevärt. För att försöka fånga teaterhändelsens helhet bör man 
använda någon slags kontextspeglande teknik. Med en kontextspeglande teknik 
avses en teknik som förmår fånga det ludiella fältets tecken i samspel. Den främsta 
tekniken här är förstås den rörliga bilden. Men också stillbilder, ljudupptagningar och 
skriftliga vittnesmål kan erbjuda någon grad av kontextspegling. I det följande är det 
dock den rörliga bilden som främst intresserar oss. 
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Rörliga bilder 
Med framväxten av televisionen uppstod från och med det tidiga sextiotalet frågor 
om teaterhändelsens överföring till TV-mediet.61 Cinematografiska upptagningar hade 
dock, som vi konstaterade i forskningsöversikten, förekommit redan tidigare. Innan 
den rörliga bilden på allvar trädde fram som dokumentationsteknik, var den 
fotografiska stillbilden sedan länge den främsta realistiska skildraren av 
teaterhändelsen. Men efter att den rörliga bilden gjort sitt inträde som 
dokumentationsteknik har fotografiets förhållande till teaterkonsten dock blivit friare. 
Det måste inte längre endast troget avbilda scenen utan kan förhålla sig konstnärligt 
djärvare i sin skildring.62 Den rörliga bilden har emellertid alltmer kommit att 
användas för att dokumentera teaterhändelser av olika slag. Med videoteknikens 
framväxt och spridning har videokameran blivit det sedvanliga 
dokumentationsredskapet för rörlig bildupptagning. 

Självfallet innebär dokumentation genom bildupptagning att tecknet fjärmas från 
sin autentiska miljö, det filtreras genom ett annat medium och framstår därmed på ett 
delvis annat sätt. En upptagning i rörlig bild fjärmar också teaterhändelsen från dess 
spatiala och temporala villkor. Temporalt innebär bildupptagningen, att den 
dynamiska teaterhändelsen fryses vid en given tidpunkt och att de skillnader som 
naturligt uppstår mellan olika föreställningar försvinner. Spatialt innebär den att 
teaterföreställningen förlorar sin tredimensionella karaktär. De rumsliga faktorer som 
påverkar föreställningen blir inte på samma sätt uppenbara.63 Också filmarens val av 
kameravinklar och -rörelser påverkar dokumentationen starkt. Av detta följer att en 
bildupptagning alltid blir relativ i förhållande till det den avbildar.  

Trots dessa problem är den rörliga bildupptagningen antagligen ändå den bästa 
möjligheten att fånga teckengruppernas samspel. I vissa fall är det enda sättet att 
fånga ett tecken, som t.ex. kroppens rörelser. Som kontextspegel är den rörliga 
bilden den hittills mest adekvata dokumentationstekniken. I enkäten läggs särskild 
vikt på att undersöka videodokumentationen på institutionsteatrarna. 

Enkätredovisning 
Enkät och missivbrev skickades ut den 6 februari 2001 till sammanlagt 26 
institutionsteatrar över hela Sverige. Ett informationsbrev om enkäten hade 

 
61 Leclercq, Nicole, 1995, ”La captation de spectacle en video aux Archives et Musée de la Littérature”, s. 
76-79. 
62 Leclercq, Nicole, 1996, ”La Photo de Théâtre: Reportage? Création? Marc Liebens – Marc Trivier: 
une recreation du rapport  entre theatre et photographie”, 
http://www.theatrelibrary.org/sibmas94/antw_22.html. 
63 Alexandrescu, Liliana, 1995, ”L’Éspace théâtral en video. Réflexions d’un metteur en scène”, s. 80-82. 
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dessförinnan utgått per e-post den 5 februari 2001. I både informations- och 
missivbrevet fanns också en länk till en hemsida på Internet där mer utförlig 
information om undersökningen presenterades. Vid svarstidens utgång den 26 
februari 2001 hade 19 ifyllda svar returnerats. Ett påminnelsebrev med bifogad enkät 
skickades samma dag per e-post till de teatrar som ännu inte besvarat enkäten. Vid 
påminnelsetidens utgång den 5 mars 2001 hade ytterligare 3 enkätsvar inkommit. 
Långt senare inkom ännu 1 enkätsvar. Totalt returnerades således 23 av 26 enkäter, 
en svarsfrekvens på 88 procent, vilket måste betraktas som fullt tillfredsställande. 
Endast 1 av de 2 nationella teatrarna svarade på enkäten, varför en tilltänkt särskild 
analys av deras verksamhet inte har varit möjlig att genomföra. 

Urvalet av teatrar grundades på de kriterier som redovisades i metodkapitlet. 
Varje teater förseddes med en svarskod för att underlätta framför allt 
påminnelsehantering. I resultatredovisningen och analysen är samtliga teatrar dock 
avidentifierade. 

Enkäten bestod av sammanlagt 39 frågor, fördelade under 5 rubriker: ”Allmänna 
frågor”, ”Förproducerat material”, ”Teaterhändelsens bevarande”, ”Efterföljande 
material” samt ”Avslutande frågor”.  De 3 mittersta rubrikerna överensstämmer med 
den kronologiska indelning som gjorts i klassifikationsschemat, men terminologin har 
anpassats för att öka begripligheten. Enkätfrågorna består huvudsakligen av 
sakfrågor, det vill säga frågor om faktiska förhållanden på teatern. Den avslutande 
delen består emellertid av åsiktsfrågor, där informantens personliga uppfattning 
efterfrågas. De flesta frågorna har fasta svarsalternativ, dock ofta med möjlighet att 
lämna ett eget svar. En del frågor är helt och hållet öppna frågor. Dessa har i 
svarsbearbetningen kvantifierats. 

Allmänt 
Enkätens första och sista del bestod av ett antal generella frågor som syftar till att 
skapa en allmän bild av informanterna. Denna kunskap är värdefull för att kunna 
sätta själva bevarandearbetet i relation till vissa förhållanden på teatern. 

Den första frågan undersöker vem på teatern som svarar på enkäten. Det 
framgår här att det i 13 fall är teaterchefen och i 10 fall en annan person (t.ex. 
biträdande teaterchef, producent, sekreterare, ekonomichef) som besvarat frågorna. 
Nästa fråga – kanske mer intressant – rör vem på teatern som har det övergripande 
ansvaret för dokumentation och bevarande. 8 stycken uppger här att ansvaret vilar 
på teaterchefen, medan 14 anger annan person. 1 informant har inte svarat på frågan. 
På merparten av institutionerna är det alltså inte teaterchefen som har huvudansvaret 
för bevarandefrågorna, utan någon annan såsom producent (2 svar), respektive 
avdelning (2 svar) eller – med 1 svar vardera – teaterchefens sekreterare, intendent, 
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marknadsavdelning, informatör, ekonomichef, kanslichef, arkivarie, arkiv- och 
bibliotekschef. I 1 fall uppges det vara ”oklart, troligen marknadsavdelningen”.  

De följande två frågorna är inriktade på dokumentations- och bevarandearbetets 
ekonomi. Först undersöks huruvida särskilda medel avsätts för dokumentation av 
föreställningar. 10 informanter svarar jakande på frågan och lika många nekande. 3 
stycken har inte svarat alls. På frågan huruvida särskilda medel avsätts för att bevara 
material som relaterar till olika uppsättningar svarar 6 informanter ”ja” och 15 ”nej”, 
2 stycken lämnar inget svar. Man kan alltså konstatera att det är fler institutioner som 
avsätter särskilda medel för dokumentation av föreställningar än som gör det för 
bevarande av memorabilia. 

I nästa steg undersökes teatrarnas storlek och ABM-verksamhet. Första frågan 
rör antalet anställda som normalt finns på teatern. Det visar sig här att 16 teatrar har 
fler än 30 anställda, 4 har 20-30 anställda och 3 stycken 10-20 anställda. Den andra 
frågan rör huruvida teatern har ett eget arkiv. Här uppger 22 informanter att så är 
fallet och 1 informant att arkiv saknas. På frågan om vad som bevaras i arkivet är de 
mest frekventa svaren följande: 
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TECKENGRUPP ANTAL PROCENT 

Fotografier 14 61 

Manuskript 9 39 

Personal- och ekonomihandlingar 8 35 

Program 7 31 

Videor 7 31 

Affischer 7 31 

Pressklipp 4 18 

 

 På frågan om vilka som har tillgång till arkivet är anställda den mest frekventa 
gruppen med 14 svar, därefter följer allmänheten med 10 svar samt forskare och 
elever med 4 stycken. 2 informanter lämnar inget svar. Den tredje frågan undersöker 
om teatrarna har egna bibliotek. Här framkommer i svaren att 19 teatrar har ett 
bibliotek medan 4 stycken saknar detta. På frågan om vad som förvaras i biblioteket 
är de mest frekventa svaren följande: 

 
 
 

TECKENGRUPP ANTAL PROCENT 

Litteratur 13 57 

Manuskript 7 30 

Pjäser 5 22 

Tidskrifter 4 17 

 

I 13 fall är biblioteket till för de anställda, i 4 för allmänheten och i 2 fall för elever 
och forskare. Utställningsverksamhet bedrivs av 17 teatrar, men 15 endast i 
samband med viss uppsättning. 

Har då teatrarna särskild personal anställd för skötsel av arkiv och bibliotek? 
Majoriteten svarar ”nej” på denna fråga. Vad gäller arkiv gäller det nekande svaret 
för 19 teatrar och det jakande för 3 stycken. 1 teater har inte svarat på frågan. Av 
de 3 informanter som har arkivansvariga anställda är personalen arkivutbildad i 2 fall. 
Vad gäller bibliotek har 2 teatrar särskild personal anställd för skötsel av biblioteket 
varav 1 teater har bibliotekarieutbildad personal. 

Tabell 1: Vad som huvudsakligen bevaras i teatrarnas arkiv. 

Tabell 2: Vad som huvudsakligen bevaras i teatrarnas bibliotek. 
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Enkätens femte och sista avdelning mäter hur angeläget teatrarna anser det vara 
att dokumentera uppsättningar och bevara teatermaterial. På en skala graderad 1-6, 
där 1 är liktydigt med ”oviktigt” och 6 med ”mycket viktigt”, får informanterna ange 
hur viktigt de anser det vara att dokumentera och bevara memorabilia. Av svaren 
framgår att 14 informanter graderar angelägenhetsgraden till det högsta värdet (6), 4 
stycken anger siffran 5, 1 informant anger 4,5, 2 informanter graderar till 4 och 1 
informant till 3,5. 1 teater svarar inte på frågan. Samtliga svaranden har alltså angett 
att man finner frågorna mer viktiga än oviktiga, varvid en majoritet mycket viktiga. I 
samband med frågan ges informanten också möjlighet att med egna ord närmare 
motivera sin ståndpunkt, vilket 18 stycken gör. Bland formuleringarna återkommer 
framför allt historiska skäl till varför teater bör bevaras. Det är, enligt svaren, viktigt 
att både en bredare allmänhet och teatern själv kan gå tillbaka till teaterns historia för 
att därigenom vinna kunskap och självkännedom. Andra formuleringar uttrycker mer 
allmänna åsikter om bevarande, som att ”en teaterföreställning är ögonblickets konst 
och finns bara en kort tid och är sen för alltid försvunnen”. Ett annat motiv för att 
bevara memorabilia är återanvändningsmöjligheten. Skrivningar som röjer detta är 
t.ex. ”viktigt att kunna gå tillbaka till produktioner för återanvändning och kluriga 
lösningar”, ”vi tar upp en del produktioner på repertoaren igen”, ”utgöra underlag till 
interna diskussioner om stil och form”. I en formulering påpekas också möjligheten 
att använda materialet i ”PR-syfte”. Ordet kulturarv används bara i ett enda fall.   

Efter detta ombeds informanten att ta ställning till huruvida den egna teatern 
arbetar tillräckligt aktivt med att dokumentera uppsättningar och bevara 
teatermaterial. Av svaren framgår att majoriteten, 12 stycken, uppfattar att så inte är 
fallet, medan 10 informanter tycker att teatern arbetar tillräckligt mycket med 
frågorna. 1 informant lämnar inget svar. Av dem som anger att teatern inte arbetar 
tillfredsställande med bevarandefrågor anger 10 stycken att troligaste orsaken härtill 
är ”brist på medel”, 3 stycken anger ”brist på relevant kompetens” och 7 informanter 
”annan orsak”. Bland preciseringarna under annan orsak finner man formuleringar om 
brist på tid eller plats, att personalen arbetar med annat, att fokus ligger på annat, 
slarv och att teater är förhållandevis svårdokumenterad. 

Preludiellt material  
Enkätens andra del bär rubriken ”Förproducerat material”, vilket motsvaras av det 
som i schemat kallas preludiellt material. Här ställs frågor om vilken typ av material 
som bevaras av institutionsteatrarna, med vilken frekvens och i vilken omfattning. 
Dessutom ställs frågor om var och hur länge materialet bevaras.  

Den första frågan under andra avdelningen handlar om vilka teckengrupper som 
bevaras av teatrarna. Informanten får ta ställning till ett antal teckengrupper, dock 
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inte alla de som förekommer i klassifikationsschemat. För att inte göra enkäten alltför 
omfattande har antalet teckengrupper reducerats med möjlighet för informanten att 
själv ange exempel på annat material som man bevarar. Av svaren framgår följande: 

 
 
 

TECKENGRUPP ANTAL PROCENT 

Affischer 23 100 

Program 23 100 

Trycksaker 20  87 

Manuskript 23 100 

Pressutskick 12 52 

Fotografier 23 100 

Annat 8 35 

 

Vid ”annat” nämns sådant material som scenografimodeller (3 svar), kostymskisser 
(2 svar) samt med 1 svar vardera: pressklipp, ritningar, turnélistor, annonsunderlag, 
projekteringsmaterial och videoband. 

Nästan samtliga informanter, 22 stycken, bevarar regelmässigt det preludiella 
materialet. 1 informant anger att bevarandet är slumpmässigt. Hur mycket bevaras då 
av materialet? Ungefär hälften, 11 stycken svarar ”allt”, 2 stycken sparar ”endast lite 
grann”, 1 svarande ”vet ej”. 10 informanter specificerar frekvensen på annat sätt 
(t.ex. ”arkivexemplar”, ”ett antal referensexemplar”, ”3 exemplar av varje”, ”så 
mycket som möjligt”, ”begränsad upplaga på grund av utrymmesskäl”, ”cirka 10 
exemplar av trycksaker”, ”2 exemplar av manus”, ”alla foton, affischer och program 
20 exemplar, övrigt 1-2 exemplar”, ”en del”, ”några av allt”).  

Vad gäller var materialet bevaras anger 19 teatrar att det finns i det egna arkivet, 
3 stycken anger det egna biblioteket., 4 stycken anger annat arkiv/bibliotek och 7 
annan plats. Av de informanter som angivit annat arkiv/bibliotek eller annan plats har 
svaren i 4 fall preciserats med Drottningholms teatermuseum, i 3 fall med stadsarkiv, i 
1 fall vardera med Kungliga biblioteket, ”förråd”, ”kopieringsrummet” samt ”olika 
platser för var sak”. I 1 fall anges databas som bevarandeplats, unikt i 
sammanhanget. Observera att en teater kan ha angivit flera bevarandeplatser. 

I de flesta fall, 15 stycken, överstiger materialets bevarandetid 15 år. I 1 fall 
vardera är bevarandetiden 5-10 år respektive 10-15 år. 4 informanter uppger sig 
inte veta hur länge materialet bevaras och 2 stycken har inte lämnat något svar alls. 

Tabell 3: Det preludiella material som bevaras av teatrarna. 
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Frågan om vilka som har tillgång till materialet har formen av en öppen fråga. En 
analys av enkätsvaren ger vid handen att allmänheten enligt informanterna har tillgång 
till materialet i 12 fall, anställda i 13 fall samt forskare och elever i 3 fall. 2 stycken 
har inte svarat. Flera informanter anger att tillgången till materialet påverkas av 
upphovsrättsliga omständigheter.  

Ludiellt material 
Under enkätens tredje rubrik ”Teaterhändelsens bevarande”, behandlas det ludiella 
materialet. Frågorna är här indelade i två sektioner, vilket har att göra med det 
ludiella materialets ontologiska egenskaper. Immateriella teckengrupper som ord, 
ton, gest m.m. (skådespeleri) måste ju, som tidigare konstaterats, tillvaratas genom 
någon sorts dokumentation. Således ställs i första sektionen uteslutande frågor som 
handlar om dokumentationsarbete på teatern. Då det gäller de materiella 
teckengrupperna (t.ex. kostymer, dekor, attribut) behandlas dessa i andra sektionen. 
Som tidigare gäller att ett urval av teckengrupper gjorts för att begränsa enkätens 
omfattning. 

I förstone ställs alltså frågan om någon dokumentation av enskilda uppsättningar 
förkommer. Här har 22 informanter svarat att så görs och 1 att så inte görs. Det 
enda negativa svaret motsägs dock av svaret på nästa fråga och det är därför troligt 
att informanten helt enkelt råkat kryssa i fel ruta. 22 informanter uppger att 
uppsättningar dokumenteras regelmässigt, medan 1 informant anger att detta endast 
sker slumpmässigt.64  

På frågan om hur dokumentationsarbetet går till får informanterna ta ställning till 
ett antal tekniker vilket givit följande utfall: 

 
 
 
 

DOKUMENTATIONSMETOD ANTAL PROCENT 

Videoupptagningar 23 100 

Ljudupptagningar 10 44 

Fotografiska stillbilder 20 87 

Skriftlig dokumentation 5 22 

 
64 Denna fråga (nr 17 i enkäten) upprepas felaktigt ännu en gång som fråga nr 19, dock formulerad något 
annorlunda. Svaren i fråga 17 och 19 skiljer sig inte åt i annat avseende än att 1 informant valt att inte 
besvara fråga 19. 

Tabell 4: Teatrarnas dokumentationstekniker. 
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Annat 2 9 

 

Preciseringarna hos de 2 informanter som anger att dokumentation sker på annat sätt 
visar att frågan misstolkats och att material som hör till de pre- och postludiella fälten 
felaktigt listats här.  

Härefter undersöks var dokumentationsmaterialet, såsom t.ex. video- eller 
ljudband, bevaras. ”Eget arkiv” är här det vanligaste svaret, med 19 svar. Därpå 
följer ”annan plats” med 7 svar och ”eget bibliotek” med 1 svar. Bland de andra 
platser där materialet förvaras nämns i 1 fall vardera Statens ljud- och bildarkiv, 
stadsarkiv och teaterhistoriskt museum samt i 5 fall olika platser på teatern. I vilken 
omfattning bevaras då dokumentationsmaterialet? 19 informanter svarar här ”allt”,1 
informant ”det återanvändningsbara”, 1 informant ”endast lite grann” och 3 
informanter annat (med preciseringarna ”begränsad upplaga” och ”arkivexemplar”). 
Huvudparten av dokumentationsmaterialet bevaras i mer än 15 år (18 svar), 3 
informanter vet dock inte hur länge det bevaras medan 1 informant vardera meddelar 
att materialet sparas 5-10 år respektive 10-15 år. 

Svaren på frågan om vilka som har tillgång till materialet visar att anställda har det 
i 15 fall, allmänheten i 13 fall samt elever och forskare i 4 fall.  

I avdelningens andra sektion undersöks därefter de materiella teckengruppernas 
bevarande. Informanterna får ta ställning till 3 teckengrupper, men har möjlighet att 
själva fylla på med fler kategorier. Av svaren framgår följande: 

 
 

TECKENGRUPP ANTAL PROCENT 

Kostymer 18 78 

Rekvisita 17 74 

Dekor 9 39 

Annat 5 17 

De preciseringar som döljer sig bakom de 5 informanterna som anger ”annat” finner 
vi peruker, delar av dekor, masker och attribut. 2 stycken anför också 
teckengrupper som hör hemma i de pre- respektive postludiella fälten. 

Vad gäller frekvensen på bevarandet uppger 13 informanter att detta är 
regelmässigt, medan 7 stycken svarar slumpmässigt, 3 informanter lämnar inget svar. 
Omfattningen på bevarandet av nämnda teckengrupper utfaller med en majoritet (16 
svar) på det återanvändningsbara, medan 3 informanter uppger att allt bevaras och 2 

Tabell 5: Det ludiella material som bevaras av teatrarna. 
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stycken lite grann. 1 informant uppger sig inte veta och 1 informant svarar inte på 
frågan. 

Det ludiella fältets materiella objekt bevaras oftast i ett förråd av något slag (10 
svar). I 4 fall bevaras det antingen helt eller delvis i det egna arkivet. 3 informanter 
lämnar inget svar. Den genomsnittliga bevarandetiden ligger som högst på mer än 15 
år (8 svar) och som lägst på mindre än 5 år (1 svar). 5 informanter bevarar materialet 
5-10 år och 1 informant 10-15 år. Samtidigt svarar 6 informanter att de inte vet och 
3 lämnar inget svar. Tillgång till det ludiella materialet har främst de anställda (15 
svar), men också allmänheten inklusive forskare och elever (5 svar). 1 informant 
anger att materialet är tillgängligt för utlån och uthyrning och 1 informant att materialet 
är tillgängligt för teatergrupper. Bortfallet av svar är relativt stort, 6 informanter, vilket 
kan bero på att man redan tycker sig ha besvarat frågan om tillgänglighet tidigare. 

Postludiellt material 
I enkäten bär frågor om det postludiella materialet rubriken ”Efterföljande material”. 
Detta omfattar, som tidigare framgått av schemat, allt sådant som genererats efter 
den så kallade premiären. Som i tidigare avdelningar i enkäten får informanterna ta 
ställning till ett (jämfört med klassifikationsschemat reducerat) antal teckengrupper 
och besvara frågan om någon av dessa tillvaratas. Bland alternativen finns bland 
annat ”regiexemplar (el. liknande) av manuskriptet”. Denna teckengrupp ingår i 
klassifikationsschemat i det preludiella fältet under beteckningen ”manuskript”. I 
enkäten görs dock en distinktion mellan de ”rena” och de använda manuskripten, 
varvid det senare placerats bland de postludiella teckengrupperna, främst för 
åtskillnads skull. Syftet med detta var att undersöka om det finns någon skillnad i 
bevarandet av de ”rena” manuskripten och de brukade. Redovisningen ger vid 
handen att detta också är fallet, ”rena” manuskript bevaras av samtliga informanter 
medan regiexemplar eller liknande endast bevaras av 8 stycken.  

Av svaren på vad som bevaras ur det postludiella fältet framgår följande: 
 
 
 

TECKENGRUPP ANTAL PROCENT 

Recensioner 23 100 

Debattinlägg 20 87 

Regiexemplar el. liknande 8 35 

Brev till teatern 13 57 

Annat 1 4 

Tabell 6: Det postludiella material som bevaras av teatrarna. 
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Bakom ”annat” döljer sig ”teckningar av barn”. 
Vad gäller frekvensen på bevarandet uppger samtliga informanter att detta är 

regelmässigt. Omfattningen på bevarandet av nämnda teckengrupper utfaller med en 
majoritet (21 svar) på ”allt”, medan 2 informanter svarar ”endast lite grann”.  

Det postludiella materialet bevaras i 20 fall i det egna arkivet och i 1 fall i det 
egna biblioteket. 1 informant förvarar materialet i ett annat arkiv/bibliotek och 5 
stycken på annan plats (varvid förråd respektive stadsarkiv omfattar 2 svar vardera 
och ”i en pärm” 1 svar). Den genomsnittliga bevarandetiden ligger som högst på mer 
än 15 år (15 svar) och som lägst på mindre än 5 år (1 svar). 1 informant bevarar 
materialet 5-10 år och 2 informanter uppger 10-15 år. 2 informanter svarar att man 
inte vet och 2 stycken lämnar inget svar. Tillgång till materialet har främst de anställda 
(10 svar), men även allmänheten (9 svar). 4 informanter lämnar inget svar. 
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ANALYS 

Vi har i undersökningskapitlet analyserat statens syn på teaterkonstens bevarande, 
vilka bevarandeinstitutioner det finns på området, vilken memorabilia konstarten 
lämnar efter sig, vilka faktorer som påverkar bevarandet av densamma samt vilka 
tekniker som står till buds för ett tillvaratagandets praktik. Vi har även redovisat 
resultaten av den enkät som besvarats av 23 svenska institutionsteatrar.  

I detta kapitel skall vi summera de analyser som gjordes i undersökningskapitlet 
samt närma oss de enkätsvar som lämnats. Resultaten av enkäten kommer att bli 
föremål för tolkning i en diskussion kring bevarandets problematik.  

Teatermemorabilians bevarandefaktorer 
I undersökningskapitlet konstruerades ett klassifikationsschema som möjliggjorde en 
teoretisk blick på teatermemorabilia. Det framgick av denna analys att teaterkonstens 
bevarande måste förhålla sig till en rad olika faktorer. För det första spelar de 
kronologiska förhållandena en central roll. Memorabilia hänför sig både till 
teaterhändelsen, dess förberedelser och följdverkningar. I schemat återges detta 
genom indelningen av memorabilia i tre grupper: preludiellt, ludiellt och postludiellt 
material. Den kronologiska uppställningen speglar också teaterns karaktär av 
process. I enkäten går betraktelsesättet igen i inordnandet av frågorna under 
särskilda rubriker. Det antogs att informanterna arbetar med material från samtliga 
kronologiska kategorier och även uppfattar indelningen som adekvat. Några 
reaktioner emot detta har inte framkommit. 

I schemakonstruktionen förhöll vi oss också till tecknens ontologiska 
egenskaper, deras perceptionsvillkor, deras verkan i tid och rum samt deras 
förhållande till skådespelaren. De ontologiska egenskaperna undersöktes genom 
kategorierna materiellt och immateriellt. Det framgick här att materiella respektive 
immateriella teckengrupper fordrar klart skilda strategier i fråga om bevarande. Ett 
materiellt tecken kräver lösningar som tar hänsyn till objektets fysiska egenart. Det 
kan innebära att bevara och behandla material på visst sätt eller i viss miljö för att 
t.ex. förhindra åldrande och sönderfall. Immateriella tecken kräver å sin sida att 
något slags dokumentationsarbete genomförs. Man kan likna det vid att göra ett 
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avtryck av någonting. Det immateriella tecknet kommer att filtreras genom en teknik, 
som delvis påverkar tecknets autenticitet. Hur tecknen percipieras påverkar på 
likartat sätt bevarandet. Auditiva och visuella tecken måste oftast behandlas på 
samma sätt som immateriella tecken, medan taktila tecken kan bevaras som 
materiella objekt. Samtidigt bör man beakta att samtliga ludiella teckengrupper 
under teaterhändelsen ingår i en och samma informationspolyfoni och percipieras 
simultant av åskådaren. För att tillvarata denna samlade upplevelse måste de taktila, 
auditiva och visuella teckengrupperna dokumenteras i samspel med sina 
syskongrupper.  

Tecknen verkar också i tid och rum, varvid vissa framträder mer temporalt (t.ex. 
musik) och andra mer spatialt (t.ex. dekor). Särskilt de temporala tecknen – som ju 
är ändliga (icke-durativa) – måste tillvaratas genom någon typ av dokumentation 
(musik dokumenteras t.ex. genom en ljudinspelning). Men eftersom tecken också 
samverkar i tid och rum är en kontextuell förståelse nödvändig och kontextspeglande 
bevarandetekniker därför tillrådliga. Ett tecken kan också vara eller inte vara knutet 
till skådespelaren.  Skådespelaranknutna tecken som t.ex. sminkning eller peruker 
måste primärt ses som attribut till aktören. Detta påverkar bevarandearbetet på så 
vis att skådespelaranknutna tecken alltid kräver skådespelarens samverkan vid 
tillvaratagandet.  

I analysen av teatermemorabilia undersöktes också tecknens funktionella 
betydelse, det vill säga vilken roll tecknen spelar för varje del av talteaterprocessen. 
De enskilda tecknen inom varje kronologiskt fält problematiserades och 
specificerades. I enkäten får informanterna dock ta ställning till endast ett urval av 
tecken, detta för att begränsa enkätens omfattning. De grupp- och teckenspecifika 
iakttagelser som gjordes skall vi här inte närmare gå in på, istället hänvisas till kapitlet 
i fråga.  

Klassifikationsschemat som skapades i undersökningskapitlet hade till syfte att 
möjliggöra en teoretisk diskussion kring teatermemorabilia. Det finns emellertid 
möjlighet att också använda schemat mer praktiskt som underlag för t.ex. en 
bevarandeplan. Som underlag skulle schemat kunna hjälpa till att sätta fokus på 
möjliga teckengrupper, samt antyda vilka faktorer som påverkar deras 
tillvaratagande. Först efter att denna förståelse finns kan ju effektiva åtgärder för att 
bevara teaterkonsten sättas in.  

För konstruktionen av enkäten spelade klassifikationsschemat en vägledande 
roll. Detta avspeglas dels i indelningen av frågorna i särskilda avdelningar, dels i de 
frågor om olika teckengrupper som ställs. Bland annat uppmärksammas i den ludiella 
avdelningen skillnaden mellan materiella teckengrupper och de olika 
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dokumentationsformer som vanligtvis används för att tillvarata de immateriella 
tecknen.  

Teatrarnas bevarandearbete   
Vi kunde tidigare konstatera att staten i sin syn på teaterkonstens bevarande lägger 
stor del av ansvaret för detta på teatrarna själva. I institutionsteatrarnas 
regleringsbrev lyser bevarandefrågorna så gott som helt med sin frånvaro. Ett viktigt 
mål med enkätundersökningen var samtidigt att se huruvida teatrarna av egen kraft 
lägger energi på att bevara teaterkonstens yttringar. Flera frågor i enkäten är ägnade 
att mäta teatrarnas bevarandearbete och den intensitet med vilken det bedrivs.  

De ekonomiska villkoren är ofta styrande för en organisations verksamhet, vilket 
också gäller för institutionsteatrarna. Satsas särskilda ekonomiska medel på något är 
detta sannolikt en indikation på att företeelsen anses vara av väsentlig betydelse. Det 
tillåter samtidigt organisationen att följa upp och kontrollera kostnadsutveckling i 
förhållande till bl.a. kvalitetsnivå. Två frågor i enkäten riktar uppmärksamhet mot 
bevarandearbetets ekonomi. Den ena handlar om huruvida särskilda medel avsätts 
för dokumentation av föreställningar, den andra om huruvida särskilda medel avsätts 
för att bevara material som relaterar till olika uppsättningar. Färre än hälften av 
teatrarna avsätter särskilda medel för dokumentation av teaterföreställningar och 
ännu färre avsätter särskilda medel för bevarande av material. En försiktig tolkning av 
detta skulle kunna vara att bevarandefrågor inte har någon självklar förankring som 
del av den ordinarie verksamheten. Då bevarandearbete i hög utsträckning trots allt 
förekommer får man, i de fall där inte särskilda medel anges för verksamheten, anta 
att utgifterna tas från annan del av budgeten. Detta kan dock leda till att frågorna blir 
så att säga ”osynliga” i budgethänseende. Det är då också svårare att genomföra 
uppföljningar av bevarandearbetets medelsförbrukning och heller inte osannolikt att 
man, i händelse av medelsbrist, skulle välja att utan vidare reflektioner göra en 
besparing som drabbar bevarandeverksamheten. Man kan i sammanhanget undra 
om bristen på särskilt tilldelade medel hänger samman med att huvudansvaret för 
bevarandefrågorna vanligtvis vilar på annan person än den högsta ansvariga, 
teaterchefen?  

De allra flesta teatrarna har ett eget arkiv och många har även ett bibliotek. Det 
som främst förvaras i arkiven är fotografier, manuskript, personal- och 
ekonomihandlingar, program, videor, affischer och pressklipp. I biblioteken förvaras 
mest litteratur, manuskript, pjäser och tidskrifter. Det hör dock till ovanligheten att 
man har särskild personal anställd för skötsel av dessa verksamheter. Endast drygt 
en åttondel av teatrarna har särskild arkivpersonal anställd och endast ungefär en 
tiondel bibliotekspersonal. Ungefär hälften av de arkiv- och biblioteksanställda har 
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utbildning inom området. I ljuset av dessa siffror kan man undra om materialet som 
bevaras i arkiv respektive bibliotek verkligen tillses, behandlas och organiseras på ett 
adekvat sätt. Är det möjligt att få en överblick över beståndet om inte fackmässigt 
kunniga personer driver verksamheten? Vad gäller utställningsverksamhet, som ju 
innebär en möjlighet att exponera samlingarna, bedrivs detta av tre fjärdelar av 
teatrarna, men främst i samband med viss uppsättning. Någon fast 
utställningsverksamhet på teatrarna hör alltså inte till vanligheterna. 

Tycker då teatrarna att bevarandearbete är en angelägen uppgift? I en mätning 
av detta framkommer att sex av tio tycker att frågorna är mycket viktiga. Övriga 
informanter tillmäter frågorna ett värde högre än 3,5 på en skala graderad 1–6. 
Teatrarnas syn på varför detta är viktigt domineras av formuleringar där bevarandet 
sätts in i ett historiskt sammanhang, där man uppfattar det bevarade materialet som 
en källa till kunskap om det förgångna. Ett annat – mer nyttobetonat – skäl att bevara 
memorabilia är återanvändningsmöjligheten. I endast ett fall motiveras bevarandet 
med ett uttalat kulturarvsperspektiv. Det är med andra ord låg uttalad medvetenhet 
om teatermemorabilians betydelse som kulturarv.  

Drygt hälften av informanterna uppfattar samtidigt att den egna teatern inte 
arbetar tillräckligt med att dokumentera och bevara memorabilia, medan övriga 
menar att teatern är tillräckligt aktiv på området. Av de som anger att teatern inte 
arbetar tillfredsställande med bevarandefrågor anger en överväldigande majoritet att 
anledningen härtill är en brist på medel. Att medelstilldelning är ett problem bekräftas 
alltså här. En fjärdedel anger ”brist på relevant kompetens” som orsak, vilket styrks 
av att fackutbildad personal saknas på de allra flesta institutioner.  

Omfattning och frekvens  
Av det preludiella materialet framgår att samtliga informanter tillvaratar affischer, 
program, manuskript och fotografier. Trycksaker bevaras av något färre, 
pressutskick av ungefär hälften. I mindre omfattning tillvaratas scenografimodeller, 
kostymskisser, pressklipp, ritningar, turnélistor, annonsunderlag, 
projekteringsmaterial och videoband. Bevarandet är oftast regelmässigt och knappt 
hälften anser sig bedriva ett omfattande bevarandearbete.  

Inom det ludiella fältet görs dokumentation av enskilda uppsättningar i samtliga 
fall. Den dominerande tekniken som används är videoupptagning, något som samtliga 
informanter genomför. Nästan alla tar fotografiska stillbilder, knappt hälften gör 
ljudupptagningar och drygt en femtedel gör en skriftlig dokumentation. Så gott som 
samtliga uppger att uppsättningar dokumenteras regelmässigt. 

Av det ludiella fältets materiella objekt är kostymer det som oftast bevaras. 
Rekvisita tillvaratas i nästan lika stor omfattning, men dekor mer sällan, liksom 
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peruker, masker och attribut. Vanligtvis sparas teckengrupperna med avseende på 
det som kan återanvändas, annars inte. Drygt hälften sparar materialet regelmässigt. 

Av det postludiella materialet bevaras recensioner av samtliga teatrar, 
debattinlägg i nästan nio av tio fall. Brev till teatern angående viss uppsättning 
tillvaratas i drygt hälften av fallen och en tredjedel sparar exemplar av manuskriptet. I 
ett fall bevaras också teckningar av barn. Samtliga teatrar bevarar materialet 
regelmässigt och nio av tio tillvaratar allt material.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att omfattningen på teatrarnas 
bevarandeverksamhet är god. Videoupptagningar av enskilda uppsättningar görs av 
samtliga teatrar och fotografiska stillbilder tas av nästan alla. I samtliga fall ingår alltså 
en kontextspeglande dokumentationsteknik, vilket kan vara mycket värdefullt för att 
ge en uppfattning om föreställningen i dess helhet. Övriga dokumentationsmetoder är 
mindre vanliga. Så gott som alla informanter uppger att uppsättningar dokumenteras 
regelmässigt. Det pre- och postludiella materialet bevaras regelmässigt och i hög 
grad: affischer, program, manuskript, fotografier, recensioner och debattinlägg hör till 
det som samtliga teatrar tillvaratar. Sämre ställt är det med det ludiella fältets 
materiella objekt. Här bevaras i huvudsak det material som kan återanvändas och 
bara drygt hälften gör detta regelmässigt. En orsak till det kan vara att materialet i 
fråga kräver lagringsutrymme och därmed utgör en potentiellt större ekonomisk 
belastning för teatern.  

Tid, plats, tillgänglighet 
En förutsättning för att teatermemorabilia skall finnas tillgängliga för den som har 
behov av dem är att de bevaras för en längre tid. Det pre- och postludiella materialet 
bevaras i två tredjedelar mer än 15 år, liksom huvudparten av det ludiella fältets 
dokumentationsmaterial. Kortast tid bevaras det ludiella fältets materiella objekt. Ett 
antal informanter säger sig inte veta hur länge material i respektive fält bevaras. 
Siffrorna antyder att material inte i tillräckligt stor utsträckning tillvaratas över tiden. 
Detta kan innebära ett verkligt problem sett i kulturarvsperspektiv. Särskilt utsatta är 
det ludiella fältets materiella objekt, vilket väl hänger samman med vad som sagts om 
deras krav på utrymme. Kanske saknas på teatrarna genomtänkta strategier för hur 
länge material skall bevaras? 

Var förvaras då teatermemorabilia? Det preludiella materialet återfinns i hög grad 
i teatrarnas egna arkiv eller bibliotek, men även på andra platser. Dessa andra platser 
innefattar bl.a. Drottningholms teatermuseum, stadsarkiv och Kungliga biblioteket, 
men även sådant som förråd och kopieringsrum. I ett fall anges databas som plats, 
vilket är unikt i sammanhanget. Det ludiella dokumentationsmaterialet förvaras 
huvudsakligen i det egna arkivet. I en tredjedel av fallen bevaras materialet helt eller 
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delvis på annan plats. Här nämns Statens ljud- och bildarkiv, stadsarkiv, 
Teaterhistoriska museet samt olika platser inom teatern. De ludiella objekten 
återfinns oftast i ett förråd av något slag. Det postludiella materialet bevaras å sin sida 
så gott som alltid i det egna arkivet eller biblioteket eller på annan plats inom teatern. 
Få teatrar förvarar delar av det postludiella materialet i ett annat arkiv/bibliotek.  

Teatermemorabilia bevaras generellt sett på den egna teatern med tyngdpunkten i 
den egna arkivbildningen. Få teatrar använder externa aktörer för bevarande. Detta 
kan ur tillgänglighetsperspektiv vara praktiskt för teaterns egen användning av 
materialet, å andra sidan förhindrar det i viss mån att materialet tillgängliggörs för 
bredare användargrupper. Visst material fordrar också särskild kompetens för 
förvaring och konservering. Detta gäller inte minst de elektroniska medierna för ljud- 
och bildlagring. Bland dessa ingår t.ex. de videoinspelningar som så aktivt utförs av 
institutionsteatrarna. Dessa medier åldras dock i rask takt vad avser såväl 
magnetband som tekniska system. Materialet måste därför förvaras i en väl 
kontrollerad miljö där en jämn temperatur och luftfuktighet kan hållas. 
Avspelningsutrustningen måste också omhändertas på ett noggrant sätt för att det så 
länge som möjligt skall gå att ta del av inspelningen. Förr eller senare måste 
materialet dock omkopieras (migreras) till en ny bärare. Det kan handla om att 
materialet åldrats eller om att ett tekniskt system inte längre är i tillverkning. Detta är 
ett omfattande arbete som kräver ordentliga resurser. I alla händelser fordras ett 
aktivt bevarande och en kontinuerlig kontroll för att optimal beständighet av 
elektroniska medier skall kunna upprätthållas.65 Vid Statens ljud- och bildarkiv 
genomförs ett kontinuerligt omkopieringsarbete av både ljud- och bildinspelningar. 
Ett sätt för teatrarna att tillförsäkra sig om videoinspelningarnas vård vore därför att 
regelbundet insända exemplar av dessa till SLBA. Att material bevaras på ett flertal 
olika platser kan i vissa fall vara fullt adekvat om detta innebär ett genomtänkt 
utnyttjande av olika kompetensområden och lokalresurser. Ibland kan det dock 
försvåra en överblick över materialet: det fordras med andra ord att materialet är väl 
katalogiserat, klassificerat och indexerat. I annat fall kan det bli svårt att lokalisera 
och bruka materialet. För att motverka dessa faror krävs antingen en god 
kunskapsorganisation hos teatern eller att teatern lämnar materialet till en institution 
med sådan kompetens (t.ex. Drottningholms teatermuseum). Teatrarnas brist på 
fackutbildad ABM-personal innebär viss risk att samlingarna underorganiseras och 
inte vårdas på rätt sätt.  

 
65 Molneryd, Stig L., 1998, Bevara elektroniska medier av ljud och bild för framtiden. 
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Vad gäller tillgängligheten på material som förvaras vid teatrarna tycks denna 
vara ganska god. Teatrarnas egna arkiv är främst tillgängliga för den egna 
personalen, men i mer än hälften av fallen även för allmänheten (inklusive forskare 
och elever). Teatrarnas bibliotek är huvudsakligen till för de anställda. Det pre- och 
postludiella materialet är i över hälften av fallen tillgängligt för allmänheten. Det 
ludiella dokumentationsmaterialet har ungefär samma grad av tillgänglighet. Det 
ludiella fältets materiella objekt är de som är minst tillgängliga för allmänheten, säkert 
beroende på att de främst används för internt bruk och återanvändning. Flera 
informanter påpekar att tillgängligheten på material påverkas av upphovsrättsliga 
regler, vilket troligen främst syftar på videoupptagningar och liknande. En del av 
tillgänglighetsperspektivet är förstås att samlingarna är väl organiserade och sökbara. 
Detta har emellertid inte undersökts i föreliggande enkät. 

Summering 
De svenska institutionsteatrarna genomför – trots att det inte tydligt ligger i det 
statliga uppdraget – ett betydande bevarandearbete. Många av teatrarna uppger att 
det är klart viktigt att bevara teaterkonstens yttringar, men konstaterar samtidigt att 
man, främst beroende på medelsbrist, inte arbetar tillräckligt aktivt med frågorna. 
Motivationen för att bevara teatermemorabilia utgår dessvärre nästan aldrig från 
kulturarvsbegreppet. Teatrarna utför en god insamling och ett gott bevarande av 
såväl pre- som postludiellt material. Dokumentationsinsatserna i det ludiella fältet 
förefaller mycket goda. Fältets materiella objekt tillvaratas dock inte lika aktivt vilket 
sannolikt hänger samman med deras krav på lagringsutrymmen. Materialet bevaras i 
många fall mer än 15 år, men sett i ett kulturarvsperspektiv borde andelen material 
som bevaras så länge vara större. Allmänhetens tillgänglighet till materialet tycks vara 
tillfredsställande, med reservation för att materialets sökbarhet inte undersökts. 
Teatermemorabilian förvaras oftast hos teatrarna själva och få använder externa 
aktörer. Risken här är att teatrarna, som i regel saknar ABM-kompetens, inte förmår 
att organisera materialet samt göra det sökbart. En annan risk är att materialet, som 
är av skiftande slag, inte förvaras och underhålls utifrån sina specifika materialmässiga 
förutsättningar. Svårigheten att hantera olika materialtyper är emellertid något som 
präglar alla institutioner med ABM-samarbete.  

Den hypotes som uppställdes i uppsatsens inledning, att teatrarna på grund av 
bristande ABM-kompetens inte ägnar sig åt bevarandefrågan i särskilt hög grad, får 
mot bakgrund av ovanstående anses vederlagd. Däremot skulle bevarandearbetet 
kunna förbättras på en rad punkter, vilket även framgår av enkätanalysen. Det 
handlar om allt från att bättre bevara det ludiella materialet till att säkra samlingarnas 
tillgänglighet för framtida bruk. 
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Sammanfattning 

Vi har i denna uppsats undersökt teaterkonstens memorabilia och deras bevarande. 
Syftet var att teoretiskt analysera teatermemorabilia och empiriskt undersöka hur de 
svenska institutionsteatrarna arbetar med bevarandet av desamma. 

I uppsatsens undersökningsdel närmade vi oss statens förhållande till 
bevarandefrågorna. Vi kunde i en analys konstatera att staten inte särskilt uppdrar till 
institutionsteatrarna att ägna sig åt bevarandearbete. Tre institutioner med betydelse 
för teatermemorabilias bevarande granskades därpå kortfattat. Här framgick att 
endast Drottningholms teatermuseum har ett övergripande ansvar för att bevara 
teatermemorabilia. Dramaten bevarar enbart den egna institutionens material, medan 
Statens ljud- och bildarkiv mer av en slump har visst material av intresse. Vidare 
diskuterades i undersökningen vad teatermemorabilia är och vad som påverkar deras 
bevarande. Ett semiotiskt klassifikationsschema utvecklades som åskådliggjorde alla 
de faktorer vilka inverkar på memorabilians olika teckengrupper. Den analytiska 
diskussionen belyste väl att teatermemorabilia påverkas av allt från kronologiska, 
ontologiska, dimensionella, funktionella till perceptions- och aktörsbundna 
omständigheter. Hur teatermemorabilian rent tekniskt kan bevaras behandlades i ett 
eget kapitel. Här framkom framför allt vikten av en kontextspeglande 
bevarandeteknik.  

För att undersöka hur teaterinstitutionerna själva arbetar med bevarandefrågorna 
genomfördes en enkätundersökning. Syftet var att utröna vilka mått och steg som tas 
närmast själva teaterhändelsen för att bevara dess yttringar. I undersökningsdelen 
redovisades svaren från de 23 teatrar som returnerat enkäten. Bearbetningen av 
enkäten skedde i analysdelen. Här framkom, i motsats till den hypotes som 
uppställts, att teatrarna aktivt arbetar med att dokumentera och bevara 
teatermemorabilia. Detta trots att staten inte har formulerat det som en av 
institutionsteatrarnas uppgifter. Samtidigt konstaterades att bevarandearbetet 
dessvärre inte präglas av något uttalat kulturarvstänkande. Mycket fungerar således 
bra på teatrarna, men somligt skulle kunna förbättras. En majoritet av teatrarna anser 
på samma gång att man inte arbetar tillräckligt aktivt med frågorna, främst på grund 
av medelsbrist. För att säkerställa teaterkonstens bevarande kunde en statlig satsning 
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på området vara av stor betydelse. Det handlar då både om uttalade mål, ökade 
medel samt effektiva strukturer, om en genomtänkt strategi med andra ord. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätfrågor 
 
 

 

 

ENKÄTFRÅGOR 

 

 

 

Allmänna frågor 

 

1. Vilken befattning har du som svarar på denna enkät? teaterchef   

    annan ________ 

 

2. Vem på teatern har det övergripande ansvaret för frågor som rör dokumentation och 

bevarande? 

________________________________________________________________________

___ 

 

3. Finns särskilda medel avsatta för att arbeta med dokumentation av föreställningar?     

Nej  Ja  

_______________________________________________ 

 

4. Finns särskilda medel avsatta för att bevara material som relaterar till olika uppsättningar?  

Nej  Ja  

_______________________________________________ 

 

Svarskod: 
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5. Hur många anställda finns normalt på teatern? 

<10  10-20  20-30  >30  

 

6. Har teatern ett eget arkiv?  

Nej   Ja   

Vad förvaras huvudsakligen där (t.ex. personalhandlingar, 

manus, foton)? 

________________________________________________

_ 

Vilka har tillgång till arkivet (t.ex. anställda, elever, forskare, 

allmänhet)? 

________________________________________________

__ 

 

7. Har teatern ett eget bibliotek?  

Nej   Ja   

Vad förvaras huvudsakligen där? 

________________________________________________

__ 

   

Vilka har tillgång till biblioteket (t.ex. anställda, elever, forskare, 

allmänhet)?________________________________ 

 

8. Har teatern särskild(a) person(er) anställd(a) för skötsel av   

arkiv? Nej  Ja  ____st Arkivarieutbildad (e)?    Nej  Ja   

bibliotek? Nej  Ja  ____st Bibliotekarieutbildad(e)?Nej  Ja    

 

9. Bedriver teatern någon utställningsverksamhet?   

Nej  Ja   

Endast i samband med viss uppsättning        

   

 

Förproducerat  material  

Här avses material som produceras inför en viss uppsättning. 

 

10. Bevaras något av följande material (markera lämplig ruta)? 
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 Affischer 

 Program 

 Trycksaker 

 Manuskript 

 Pressutskick 

 Fotografier 

 Annat, så som 

____________________________________________________________ 

 

11. Hur ofta bevaras ovanstående material? 

regelmässigt   slumpmässigt  vet ej  

 

12. Hur mycket bevaras av ovanstående material? 

allt  det återanvändningsbara endast lite grann  ingenting 

_______________________________________   vet ej 

 

13. Var bevaras materialet? 

eget arkiv   eget bibliotek    annat arkiv/bibliotek  ______________ 

annan plats ____________________________ vet ej  

 

14. Hur länge bevaras materialet i genomsnitt? 

<5 år  5-10 år  10-15 år  >15 år  vet ej  

 

15. Vem har tillgång till materialet (t.ex. anställda, elever, forskare, allmänhet, press)? 

________________________________________________________________________

___ 

 

 

Teaterhändelsens bevarande 

Här avses material som relaterar till själva föreställningen, dvs. allt från 

scenografi till skådespeleri. 

 

16. Sker någon dokumentation av enskilda uppsättningar?  

Nej  Ja  

_______________________________________________ 

 

17. Hur ofta dokumenteras uppsättningar? 
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regelmässigt   slumpmässigt  vet ej  

 

18. Hur går dokumentationsarbetet till? Genom 

 

 videoupptagningar 

 ljudupptagningar 

 fotografiska stillbilder 

 skriftlig dokumentation 

 annat, så som 

_____________________________________________________________ 

 

19. Hur ofta sker dokumentation av en uppsättning? 

regelmässigt   slumpmässigt  vet ej  

 

20. Var bevaras dokumentationsmaterialet (t.ex. video- eller ljudband)? 

eget arkiv   eget bibliotek     annat arkiv/bibliotek  ______________ 

annan plats ____________________________ vet ej  

 

21. Hur mycket bevaras av dokumentationsmaterialet? 

allt  det återanvändningsbara endast lite grann  ingenting 

_______________________________________   vet ej 

 

22. Hur länge bevaras materialet i genomsnitt? 

<5 år  5-10 år  10-15 år  >15 år  vet ej  

 

23. Vem har tillgång till materialet (t.ex. anställda, elever, forskare, allmänhet, press)? 

________________________________________________________________________

___ 

 

24. Bevaras något av följande material ( markera lämplig ruta)? 

 

 Kostymer 

 Rekvisita 

 Dekor 

 Annat, så som 

____________________________________________________________ 

 

25. Hur ofta bevaras ovanstående material? 
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regelmässigt   slumpmässigt  vet ej  

 

26. Hur mycket bevaras av ovanstående material? 

allt  det återanvändningsbara  endast lite grann  ingenting 

______________________________    vet ej 

 

27. Var bevaras ovanstående material? 

eget arkiv   eget bibliotek            annat arkiv/bibliotek  __________ 

annan plats ____________________________ vet ej  

 

28. Hur länge bevaras materialet i genomsnitt? 

<5 år  5-10 år  10-15 år  >15 år  vet ej  

 

29. Vem har tillgång till materialet (t.ex. anställda, elever, forskare, allmänhet, press)? 

________________________________________________________________________

___ 

 

 

Efterföljande material 

Här avses material som relaterar till en viss uppsättning och som i regel 

genereras efter premiären. 

 

30. Bevaras något av följande material ( markera lämplig ruta)? 

 

 Recensioner 

 Debattinlägg 

 Regiexemplar (el. liknande) av manuskriptet 

 Brev till teatern ang. viss uppsättning 

 Annat, så som 

____________________________________________________________ 

 

31. Hur ofta bevaras ovanstående material? 

regelmässigt   slumpmässigt  vet ej  

 

32. Hur mycket bevaras av ovanstående material? 

allt  det återanvändningsbara  endast lite grann  ingenting 

______________________________    vet ej 
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33. Var bevaras materialet? 

eget arkiv       eget bibliotek             annat arkiv/bibliotek  ___________________ 

annan plats ____________________________ vet ej  

 

34. Hur länge bevaras materialet i genomsnitt? 

<5 år  5-10 år  10-15 år  >15 år  vet ej  

 

35. Vem har tillgång till materialet (t.ex. anställda, elever, forskare, allmänhet, press)? 

________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

 

Avslutande frågor 

 

36. Hur viktigt är det – enligt dig – att aktivt arbeta med att dokumentera uppsättningar och 

bevara teatermaterial? 

(markera med kryss på skalan, där 1 betecknar ”oviktigt” och 6 ”mycket viktigt”)  

 

1----------2----------3----------4----------5----------6 

 

37. Motivera med egna ord ditt kryss i föregående svar, varför är det oviktigt respektive viktigt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

38. Arbetar teatern – enligt dig – tillräckligt aktivt med att dokumentera uppsättningar och 

bevara teatermaterial? 

Nej   Ja  

 

Om svaret är ”nej” vad är i så fall den troligaste orsaken till detta (markera nedan)? 
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  brist på medel 

  brist på relevant kompetens 

  ej teaterns uppgift  

  annan orsak _______________________________________________ 

 

39. Har du andra kommentarer i anslutning till ovanstående enkätfrågor går det bra att kortfattat 

lämna dem här. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

 

Tack för att du tagit dig tid att fylla i denna enkät! 
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Bilaga 2: Missivbrev 
 

Stockholm 2001-02-05 
 
 
Till teaterchefen/annan berörd person 

 
 

Med detta brev översändes nu den enkät, om vilken information tidigare lämnats 
er per e-post. Enkäten behandlar teaterkonstens dokumentation och bevarande, 
det vill säga hur ett teatralt konstverk – en teateruppsättning - bevaras för 
eftervärlden.   

 
Enkäten, som skickas till alla institutionsteatrar i Sverige, syftar till att kartlägga 
hur teatrarna arbetar med att dokumentera teaterföreställningar och bevara 
teatermaterial för framtida åtkomst. Enkäten ingår som del i undersökningen Att 
bevara en konstart – om teater i kulturarvsperspektiv, vilken genomförs 
som examensarbete vid institutionen för ABM, estetik och kulturstudier på 
Uppsala universitet under våren 2001. Resultaten av enkäten kommer att ingå i 
en magisteruppsats. Tillgång till den färdiga uppsatsen kommer att ges via en 
Internet-adress från och med juni 2001 (särskilt meddelande om detta utgår senare).  

 
För att enkätsvaren skall kunna ligga till grund för vetenskapligt förankrade 
slutsatser är det av största vikt att svarsfrekvensen är hög. Det är därför min 
förhoppning att ni skall ta er tid att fylla i enkäten och återsända den till mig. Ett 
förfrankerat kuvert bifogas enkäten. Behandlingen av enkätsvaren kommer att 
ske konfidentiellt och resultaten redovisas med de enskilda teatrarna helt 
avidentifierade. 

 
Enkätsvaret behöver jag senast måndagen den 26 februari 2001. 

 
Jag tror att resultaten av enkäten kan vara av intresse för många i Teater-Sverige, 
inte minst institutionsteatrarna själva. Teatern utgör ju en viktig del av 
kulturarvet och bevarandet av dess yttringar är därmed en fråga med tydligt 
kulturpolitiska dimensioner. Frågan är hur staten respektive teaterns egna 
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aktörer arbetar med dokumentation och bevarande. Men för att resultaten skall 
vara rättvisande krävs naturligtvis att deltagandet är högt. 

  
Vill ni läsa mer om undersökningen finns en del information på Internet-
adressen: http://www.bibks.uu.se/107/  Har ni ytterligare frågor om 
undersökningen går det förstås även bra att ringa mig på telefon xx-xxx xx xx 
eller min handledare, fil. dr Kerstin Rydbeck, på telefon 018-471 79 78. 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 
 

Nicholas Haldosen  
 

Fil. kand. i teatervetenskap, magisterstud. i biblioteks- och informationsvetenskap 

Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier 

Uppsala universitet  

Sturegatan 9 

753 14 Uppsala 

E-post: nicholas@bibliotekarie.net 

 
 


