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Panel: Archive Matters. Unfolding the How and the What

Forskaren, cykeln och arkivet
Att arbeta med egna och andras frågelistor
Charlotte Hagström, Lunds universitet
I projektet Cykeln och friheten är syftet att undersöka hur cykeln fungerar som redskap för
att överskrida fysiska, rumsliga och kulturella gränser i olika tider. Begreppen materialitet,
gräns och rum fungerar som teoretiska utgångspunkter och analyseras med hjälp av olika
metoder och material. En materialkategori utgörs av svaren på två frågelistor.
Frågelistan Cykling sändes ut av Folklivsarkivet 2012. Den ingick i ett dokumentationsprojekt
vid arkivet och det var jag som formulerade listan. Även om både listan och
dokumentationen gjordes innan forskningsprojektet Cykeln och friheten startade är många
teman och frågor desamma. Frågelistan SP 212 Cykeln sändes ut av Nordiska museet 1966.
Den formulerades av Annika Österman vid museets dokumentationsavdelning. Vilka tankar
hon hade kring teman och frågor vet jag inte liksom inte heller om det fanns ett vidare syfte
med listan utöver att dokumentera ämnet.
I min presentation diskuterar jag skillnader och likheter i att arbeta med svar på listor som
forskaren själv respektive någon annan har formulerat (Hagström & Sjöholm 2017). Vilka
möjligheter och begränsningar medför alternativen och på vilka sätt? Får det konsekvenser
för tolkning och förståelse och i så fall hur? Har den tid och miljö som forskaren befinner sig i
betydelse även om berättelserna redan då de skrevs behandlar förfluten tid? Jag diskuterar
också hur och varför jag i det pågående projektet kombinerar materialkategorier.
Presentationen anknyter till resonemang jag arbetat med ur olika perspektiv och med olika
syften: som forskare i etnologi, som arkivarie vid Folklivsarkivet och som lärare i
arkivvetenskap.

