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Abstract
Digitization is a concept that has become popular in terms of collections of old heritage-
related material such as books, photographs and paper documents. This work is a study of 
the Swedish composer Allan Pettersson (1911–1980) and his personal archive stored at 
Section for Manuscripts and Music at Uppsala University Library. My issues are What 
happens to the archive of the digitized? Will there be a “new” archive of the digitized? What  
guidelines are Uppsala University Library using for their digitizing and how do they look?  
What will be the result after digitization? What about copyright and the material? 

Allan Pettersson's personal papers consist a large collection of sketches of musical notes, 
newspaper clippings and concert programs. The material is at the time of writing, not 
digitized except the archive description list. The idea of this work is to show what can 
happen if a personal archive is digitized.

As a theoretical model, Niels D. Lund's Technology Democracy Culture – the essential  
triangle has been used. Lund shows that there is a connection between cultural content, 
creative use and access to digital technology and how to make it available. The underlying 
purpose of the model was to use it to ensure the content to a wider audience based on key 
words as responsibility, control and representation. Based on this, I analyze how the impact 
of the digitization process of Allan Pettersson's personal papers. For examine it, the Arka-D 
project may be suitable as a choice for digitization. This project is a collaboration between 
Uppsala, Gothenburg and Lund University Libraries, and as a purpose to create a common 
platform for the digitization of such personal archives. Further aims of the platform is to 
make heritage-related material available and reach it out to a wider audience at Internet. The  
final results shows that it is technically possible to digitize it but it is not allowed without 
special permission. Allan Pettersson's personal archives are protected by copyrights of the 
law and will be free to publish earliest at 2051.

Keywords: Allan Pettersson, ArKA-D-projektet , Arkiv, Digitalisering, Personarkiv, Upphovsrätt.

2



Innehållsförteckning
1. Inledning............................................................................................................................... 4

Bakgrund..............................................................................................................................4
Tidigare forskning om personarkiv......................................................................................5
Syfte och problemställning.................................................................................................. 8
Metod................................................................................................................................... 8
Avgränsningar ..................................................................................................................... 8
Teoretiska utgångspunkter................................................................................................... 9

2. Allan Petterssons personarkiv.............................................................................................10
Bakgrund............................................................................................................................10
Personarkivets innehåll...................................................................................................... 10
Personarkiv och kulturarv.................................................................................................. 11

3. Digitalisering...................................................................................................................... 13
Bakgrund............................................................................................................................13
ArKA-D-projektet..............................................................................................................13

A: Samlingsregistrering.................................................................................................15
B: Uppmärkning och bildfångst.................................................................................... 15
C: Tillförande av Metadata............................................................................................16
D: Forskarmedverkan eller Outsourcing....................................................................... 16
ArKA-D-plattformen ....................................................................................................16

Vad är digitalisering?......................................................................................................... 17
Definitioner och arbetsflöden.............................................................................................19
Reproenheten..................................................................................................................... 19
Digitalisering – och om upphovsrätt..................................................................................24

4. Sammanfattande diskussion................................................................................................27
Källor och litteratur.................................................................................................................30

Otryckta källor:.................................................................................................................. 30
Arkivmaterial och mejl:................................................................................................ 30
Intervjuer:...................................................................................................................... 30
Internet:......................................................................................................................... 30

Tryckta källor:....................................................................................................................31
Fotografier och illustrationer:............................................................................................ 31

Bilaga......................................................................................................................................32
Katalog över Allan Petterssons arkiv................................................................................. 32

3



1. Inledning

Bakgrund

Vid en första anblick ser Uppsala universitetsbiblioteks huvudbyggnad Carolina Rediviva ut 
att vara det den främst är förknippad med, nämligen som bibliotek. Stor och majestätisk 
ligger denna kunskapens boning strategiskt på sin höjd och förmodligen är innehållet främst 
böcker och tryckt material– trodde jag. Efter vidare undersökningar och nyfikenhet fann jag 
överraskande nog att biblioteket har en mycket stor och omfattande mängd personarkiv i 
sina samlingar. Det visade sig till att det rör sig om ca 700 olika personarkiv vilket ger vid 
handen att det är ett stort, och omfattande bestånd

Uppsala universitetsbiblioteks personarkiv som hanteras av handskrifts- och musikenheten 
är en betydande del av bibliotekets handskriftssamlingar. Omfånget varierar med allt från 
några få volymer till flera hundra hyllmeter.1 Många av arkiven har sin tillkomst i privata 
donationer eller att en institutionen eller annan förening överlåter materialet till förvaring.  
En ganska vanlig förekomst är att flera av personarkiven är privata samlingar. De kan 
innehålla brev, handskrifter, dagboksanteckningar, protokoll och korrespondens med 
myndigheter. I de fall författare, poeter och musiker har lämnat personarkiv kan det 
förekomma skisser till manuskript och i vissa fall även noter. Att mitt fokus med denna 
uppsats har fallit på tonsättaren Allan Pettersson har sin tillkomst i mitt musikintresse. 

Personarkiv anses också ibland ha ett stort forskningsvärde på grund av det kan skildra hur 
en viss person har tänkt, levt och skapat sitt arkiv. I en del fall kan också personarkivet vara 
en källa till att få reda på de bakomliggande och icke-officiella förhållningssätten som kan 
utgöra grunden till exempelvis ett beslut eller liknande. Uppsala universitetsbibliotek har en 
stor samling av personarkiv och tar emot sådant material fortfarande.2 Personarkiven har 
också en historisk betydelse och för att nämna ett exempel så donerade kung Gustav III 
(1746–92), hela sitt personarkiv till universitetsbiblioteket med ett krav att innehållet skulle  
vara förseglat i femtio år. Att personarkiv förvaras och tillkommer fortlöpande bidrar 
säkerligen till att Uppsala universitetsbibliotek, och andra liknande institutioner med 
personarkiv, på så vis blir en del av vårt gemensamma kulturarv. Personarkiven med sin 
mångfald av olika typer av handlingar, kan visa på både bredd och djup om en viss tidsanda 
eller ett särskilt fenomen i perioden vid personarkivets tillkomst. Samtidigt kan det också 
göra att man kommer källorna väldigt nära när det bär på en enskild människas, eller en 
studentnations, eller en förenings korrespondens med t. ex. myndigheter eller hur 
tidningsurklipp har framställt denne eller dessa. Kulturarvsaspekten är viktig också på grund 
av att den bär vittnesmål om förgångna tider och samtidigt utgör resultat av mänskligt 
skapande som måleri, musik och litterärt skapande men även arbetsliv och 
fritidssysselsättningar. Alla dessa typer av kulturella uttryck och verksamheter kan återfinnas 
i personarkiv. En annan viktig aspekt som ligger nära kulturarvsfrågan är att när 
personarkiven tas om hand av exempelvis Uppsala universitetsbibliotek som erhållit en 
legitimitet som en del av det svenska kulturarvet, så blir också de privata handlingarna också 
en del av det ”officiella nationella minnet”.3 Med detta menas att när förvandlingen sker från 
privat till offentligt, blir de också en del av vårt kollektiva minne och genom detta utgör det  
en viktig minnesresurs för framtida syften. Skälen till att personarkiv finns är säkerligen 
många och mångfacetterade och om inte sannolikt, så fullt möjligt, kan det vara så att det  

1 http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Handskrifter/Enskilda-arkiv/
2 http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Handskrifter/Enskilda-arkiv/
3 Lundberg, sid. 3
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finns syften att vilja tillgängliggöra arkiven? Finns det outtalade demokratiska motiv bakom 
personarkivens tillkomster? Dessa två inledande frågor kommer att bli återkommande i detta 
arbete.

När det gäller digitalisering så pågår det mängder av digitaliseringsprojekt inom bibliotek 
och andra institutioner som arbetar med vårt gemensamma kulturarv. Denna pågående 
digitalisering av kulturarvet hör till samma tradition som 1900-talets mikrofilmning och 
även de antika bibliotekens kopister som utförde transkriberingar av manuskript.4 Nutida 
biblioteks digitaliseringsprojekt sker ofta i gruppytor med fokus på teknik och andra 
pragmatiska lösningar. Syften och strategier kan skifta beroende på sammanhang men två 
generella mål är att bevara och tillgängliggöra. Man menar att genom att digitalisera kan 
man också nå dessa mål och skydda fysiskt känsligt material för mekanisk nötning och 
samtidigt kunna publicera delar eller hela samlingar via internet. Dessa argument framhålls  
gärna och ofta som positiva.

Digitaliseringsprojekt som enligt ovan har säkert många fördelar men det finns förmodligen 
också nackdelar eller sådant som inte ägnats någon uppmärksamhet. Anneli Sundqvist har i 
en projektansökan tagit upp att det finns en nationell strategi för digitalisering av 
kulturarvsrelaterat material och att man ordnat en samverkande domän (Digit@lt kulturarv) 
som möjliggör dessa syften.5 IT-teknikens tekniska utveckling har gjort det möjligt att sprida 
en storskalig digitalisering både nationellt och globalt, men några detaljer har dock kommit i  
skymundan. Det är exempelvis den kulturpolitiska diskursen om att digitalisering av 
kulturarv som ”bra” är ganska oemotsagd eller oreflekterad. Sundqvist menar vidare att i en 
digital miljö har skillnaderna mellan olika typer av informationsobjekt mjukats upp och 
jämnats ut och att nya former av digitala objekt uppstått ur dessa. För att hantera och 
förklara dessa efterlyses ett ramverk som beskriver och gör det möjligt att analysera dess 
specifika egenskaper och liknande. En annan aspekt är att kunskapsteoretiska frågor om 
digitalisering och följderna av dessa behöver problematiseras ytterligare. Tidigare forskning 
i området har visat att digitalisering inte enbart består av överföring av material till en annan 
plattform utan även innebär en förändring i mening. Vad blir exempelvis följderna om 
personarkiv som Allan Petterssons skulle digitaliseras? Blir det ett ”nytt” arkiv eller ett  
substitut till det som finns i pappersform? Kommer till exempel notskisser till symfonier att  
transformeras till ”färdiga” symfonier osv. Dessa frågor är så klart svåra att besvara men 
läge att problematisera kring. Viktigt är att aspekten på att materialet som presenteras utgör  
sig för vad det verkligen är bibehålls, även på internet. Följderna av digitalisering är 
säkerligen positiva och tjänar väl menade syften. En problematisering kring begreppet och 
om och hur digitaliseringen påverkar kulturarvet och om det blir förändringar i vad som 
uppfattas som kulturarv bör man hålla vid medvetande i synnerhet om digitalisering blir till  
en massproduktion. Risken kan finnas att flera eller delar av materialets ursprungliga 
kontext flyter ut eller övergår i andra former och dessa kan vara svåra att fånga om det inte 
problematiseras eller synliggörs en begreppsstruktur.

Tidigare forskning om personarkiv

När det gäller tidigare forskning om personarkiv så har jag hittat en artikel av Lars-Olof 
Wilander som heter Personarkiven – där allt kan finnas. I denna beskrivs att personarkiv 
kan ha existerat under mycket långa tider och varit och säkerligen fortfarande är av stor 
betydelse för eftervärlden vilket författaren redogör flera exempel på. En intressant detalj är  
personarkiven efter Sten Banér och Erik Sparre. De båda halshöggs vid Linköpings blodbad 

4 Dahlström, sid. 171
5 Sundqvist, sid. 5
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år 1600, och de hade handlingar som var av sådant riksintresse att dessa konfiskerades av 
hertig Carl och överlämnades på 1620-talet till Riksarkivet.6 Welander redogör vidare hur 
olika personarkiv har tillkommit och byggts upp och hur de idag förvaltas av Riksarkivet 
och andra kulturinstitutioner, bibliotek och liknande. 

Evabritta Wallberg har skrivit artikeln Personarkiv – några problemområden. I denna 
beskriver hon och problematiserar till begreppet enskilda arkiv som innefattar företagsarkiv, 
förenings- och folkrörelsearkiv, gårdsarkiv, släktarkiv och slutligen personarkiv. Gemensamt 
för dessa arkivbildningar är att de inte är underkastade offentlighetslagstiftningen även om 
den slutliga förvaringen kan ske hos ett kommunalt eller statligt arkiv.7 Wallberg redogör 
vidare i sin artikel om problematiken kring enskilda arkiv och menar att flera av dem har sin 
tillkomst som privata donationer. En problematik menar hon är etik och personarkiv. Till 
exempel, hur går man tillväga när det finns handlingar i personarkivet som är av privat 
karaktär? Wallberg menar att en rigorös tolkning av äganderätten och upphovsrätten skulle 
riskera att omöjliggöra stora delar av hanteringen av enskilda arkiv. Den som har donerat 
arkivet äger själv rätten till innehållet utom i de fall där sekretesslagen kan gripa in med 
kontroll.8 En annan fråga är vad händer med de delar av arkivet som består av t. ex. brev från 
andra personer. Är det godtagbart att dessa handlingar görs tillgängliga för vem som helst 
och vad händer med dessa frågor? Wallberg har i sitt resonemang flera frågor och 
resonemang som skulle kunna tillämpas på materialet i denna uppsats och mer om detta 
återkommer längre fram i detta arbete.

Viktor Lundberg har i sin C-uppsats, Vem tar plats i arkivet? - Riksarkivet och  
personarkiven 1901-2002, tagit fram flera intressanta aspekter på tidigare forskning om 
personarkiv. I en av dem refererar han till historikerna Ulf Eliasson och Magnus Hjort som i 
en artikel i Arkiv, samhälle och forskning visade hur personarkiv kunde användas som 
källmaterial i forskning om svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget.9 Författarna kom 
fram till att med hjälp av personarkiv från centrala beslutsfattare, kunde de rekonstruera 
sociala nätverk och samtidigt identifiera vilka som ingick i den innersta kretsen inom svensk 
säkerhetspolitik. De kom även fram till att myndighetsarkiven inte gav en heltäckande bild 
av säkerhetspolitiken på grund av många av de beslut som fattades var av en informell 
karaktär och till saken hör att de aldrig protokollfördes. På grund av att så var fallet framhöll 
författarna personarkivens betydelse och som ytterst viktig källa till information. Detta 
exempel visar personarkivens betydelse som informell källa där forskare kan finna material 
för att kunna kartlägga sådant som inte har blivit nedtecknat eller registrerat från officiellt  
håll. Den officiella bilden kan vara en helt annan än den som är av privat och informell 
karaktär. 

Lundberg lyfter också fram en annan aspekt och refererar till pressarkivarien Ellinor 
Melander som genom sin studie av Victor Vindes personarkiv, kom fram till att 
personarkiven var underutnyttjade. Hon menade att många forskare inte hade kunskaper om 
vad personarkiven innehöll och menade att arkivinstitutionerna behövde göra mer för att 
lyfta fram dess forskningsvärde. 

Lundberg refererar även till arkivarien Martin Grass som i  ett par artiklar problematiserade 
kring ordnings- och förteckningsprinciper för personarkiv. Grass kom fram till att det 
allmänna arkivschemat med sina serier och som i sig har sitt ursprung och tillämpats i den 
offentliga arkivsektorn, inte lämpar sig speciellt väl för personarkiv. Endast några få serier 
kunde överföras och användas för en individs verksamhet i ett personarkiv. Grass menade 

6 Welander, sid. 26
7 Wallberg, sid. 58
8 Wallberg, sid. 72
9 Lundberg, sid. 4
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vidare att personarkiv, trots dess till innehållet olika karaktärer ändå att det borde vara 
lämpligt med någon form av ordnings- och förteckningsarbete för denna typ av arkiv. Som 
förslag föreslogs ett innehållsschema med sex underavdelningar som alla var baserade med 
utgångspunkt från individens karaktär. Dessa underavdelningar är: 1) Personliga 
handlingar, 2) Egna verk, 3) Korrespondens, 4) Handlingar rörande arkivbildarens  
verksamhet, 5) Samlingar och 6) Övrigt. Grass är även restriktiv med att påpeka att detta 
innehållsschema, i likhet med andra universella scheman, inte helt fyller alla funktioner och 
avgränsningar i materialet på ett fullt tillfredsställande sätt. Grass påpekar även att hans 
innehållsschema ej heller bör betraktas som något styrmedel, snarare som ett underlag för 
diskussion.10 

När det gäller tidigare forskning om digitalisering har Mats Dahlström i boken Digital  
formidling af kulturarv skrivit artikeln Kritisk digitalisering. I denna problematiserar han 
kring begreppen kritisk digitalisering och massdigitalisering. Med kritisk digitalisering avses 
att inför en digitalisering, tillämpa metoder på ett manuellt, intellektuellt och kritiskt sätt när  
det gäller urval, bortval och tolkningar.11 Med detta som riktlinje kan det tillämpas vid varje 
steg som kan finnas i en lista av riktlinjer, om en sådan upprättats. Med begreppet 
massdigitalisering (Mass digitization) definierar Dahlström som att det handlar om att i 
mycket omfattande skala digitalisera mycket stora samlingar på relativt kort tid. Metoden är  
industriell med så många steg som möjligt i digitaliseringsprocessen helt automatiserad. 
Dahlström förordar kritisk digitalisering som ombesörjer en noggrannare analys än 
massdigitalisering. Vidare konstaterar författaren att massdigitalisering som metod är den 
som i oftast tillämpas och särskilt med tanke på de ekonomiska förutsättningarna och att den 
kräver mindre tidsåtgång.

Ulrika Kjellman har skrivit en artikel, Digitalisering som standardisering i boken Digital  
formidling af kulturarv. Hon menar att det finns på ett lokalt och institutionellt plan ett stort 
mått av kunskap om samlingarna som har byggts upp av tidigare medarbetare och förvaltas 
av de nuvarande. Kunskapen benämner hon som kunskapsorganiserade verktyg som är att 
samla, ordna och tillgängliggöra materialet som exempelvis kataloger, register och 
hyllordningar. Vidare menar Kjellman att det institutionella sammanhanget med den 
tradition och de verktyg för hanteringen av exempelvis samlingarna utgör vad hon kallar för 
en medierande praktik12 som ger bidrag till förståelsen och skapar betydelse för samlingar 
som t. ex. ett personarkiv. Dessa verktyg menar författaren, konstruerar även i viss mån vårt 
kulturarvet och samma sak kan gälla de verktyg som används vid en digitaliseringsprocess. 
Kjellman tar vidare fäste på att ett standardiseringsarbete och samverkansprojekt pågår över 
institutions- och biblioteksgränserna vilket i sig är positivt och fördelaktigt ur många 
synvinklar. En aspekt som författaren dock framhåller sig kritisk till är om standardiseringar 
blir och uppfattas som objektiva och självklara. Om så blir fallet kan standardiseringar 
utvecklas till att inte ta någon hänsyn till respektive institutions särart och även att de 
osynliggör institutionernas perspektiv på materialet. Detta kan leda till en förlust av den 
mångfald och de kunskaper om kulturarvsrelaterat material som kan finnas vid enskilda 
institutioner. Därför kan vara av vikt att denna form av kontext också dokumenteras i en 
standardisering.

10 Grass, sid. 2 f.f.
11 Dahlström, sid. 180
12 Kjellman, sid. 221
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Syfte och problemställning

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka vad som händer med ett personarkiv, i mitt fall  
Allan Petterssons, om det digitaliseras och görs tillgängligt och publiceras sökbart på 
Internet. Hur och på vilket sätt påverkas det ursprungliga arkivet? Vilka riktlinjer är lämpliga 
att följa i samband med en digitalisering och hur och på vilket sätt går denna process till. I  
skrivandets stund finns arkivet förtecknat i pappersform och några inledande frågor är 
exempelvis:

• Vad händer med arkivet om det digitaliseras?

• Blir det ett ”nytt” arkiv om det digitaliseras?

• Vilka riktlinjer använder Uppsala universitetsbibliotek vid digitalisering och hur ser 
de ut? Hur påverkar dessa materialet?

• Vad händer med upphovsrätten och materialet?

Dessa fyra punkter är de som är och utgör själva kärnan i detta arbete och i den avslutande 
sammanfattande diskussionsdelen kommer dessa att återanknytas och slutsatser och resultat 
kommer att kunna dras och föras fram i ljuset.

Metod

De metoder jag har för avsikt att använda i denna uppsats är först gå igenom Allan 
Petterssons personarkiv och kontrollera att dess innehåll är vad det utgör sig för att vara. En 
digital arkivförteckning över materialet och dess innehåll finns upprättad och denna kommer 
att stämmas av mot själva personarkivet. Jag vill kontrollera att alla poster stämmer mot  vad 
som förtecknats. Jag kommer också att problematisera kring personarkiv och kulturarv och 
försöka finna relevant litteratur och forskning, både gammal och aktuell i ämnet. För att 
undersöka om hur en digitaliseringsprocess kan gå till kommer jag genomföra en intervju 
med Krister Östlund, 1:e bibliotekarie och projektledare för ArkA-D-projektet. Detta är ett 
digitaliseringsprojekt som på sikt kommer att resultera i en digital plattform med avancerade 
sök- och visningfunktioner och som lämpar sig för exempelvis digitalisering av personarkiv. 
För att ta reda på hur själva digitaliseringen går till i praktiken kommer jag att genomföra en 
intervju med Magnus Hjalmarsson, fotograf på Reproenheten vid Uppsala 
universitetsbibliotek. Efter detta kommer jag att undersöka de eventuella upphovsrättsliga 
frågor som kan finnas när det gäller just detta personarkiv med telefonsamtal med Kia 
Hedell, musikbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Som avslutning kommer jag att  
skriva en sammanfattande diskussion. 

Avgränsningar 

För att avgränsa mitt material har jag valt endast ett personarkiv som innehåller en bredd av 
både kulturarvsrelaterat material som noter, dikter, och även tidningsurklipp från aktuell  
tidsepok. Arkivet innehåller även handlingar från myndigheter och en stor del är också 
personliga brev från allmänheten. En verklig digitalisering av materialet hade varit trevligt 
att kunna genomföra men tiden för denna uppsats kommer inte att räcka till för detta. Fokus 
får helt enkelt flyttas till en analys av en generell beskrivning av hur själva 
digitaliseringsprocessen kan gå till och även att exemplifiera med en beskrivning av ArkA-
D-projektet och dess syften.
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Teoretiska utgångspunkter

Under den danska konferensen CULT 2001 presenterade den engelske mediamannen Cyri 
Sherlock ett inlägg: Technology Democracy Culture – the essential triangle 13 Modellen är 
vilket namnet antyder uppbyggd som en triangel med innehåll enligt denna illustration:

Fig. 1 Illustration visande The Essential Triangle, efter Niels D. Lund.

Bakgrunden är enligt Niels D. Lund den att begrepp som kulturarv, digitalisering och 
förmedling har förts fram i ljuset i en treenighet bestående av kultur, teknologi och 
demokrati.14 Med modellen menar Lund att det finns ett samband mellan kulturellt innehåll, 
kreativt användande och tillgång till digital teknik och tillgängliggörande. Det 
bakomliggande syftet med modellen var att använda den för att säkerställa innehållet för en 
bredare publik med utgångspunkt i ledorden ansvar, kontroll och representation.

Min avsikt är att med utgångspunkt från denna teori undersöka om och hu den kan vara 
användbar för en digitalisering av ett personarkiv och vilken eller vilka blir följderna? Hur 
skall Allan Pettersons personarkiv kunna digitaliseras? Finns det eller har det funnits en 
ambition att ge det en demokratisk prägel redan från början. Kan det har varit en ambition 
att låta Allan Petterssons stora samlingar av handskrivna noter tillgängliga för en 
notläskunnig målgrupp med intresse av symfonisk musik? Hur kan man med hjälp av 
teknologi som innefattar digitalisering kunna göra detta materiel tillgängligt. Vilka problem 
kan uppstå rent principiellt och finns det begränsningar när det gäller upphovsrätt och hur 
ser de i så fall ut? Vad säger den upphovsrättsliga lagstiftningen om dessa frågor och kan, 
och är det möjligt, att digitalisera om hinder finns i vägen. Hur kan dessa frågor lösas och på 
vilket eller vilka sätt, och metoder kan i så fall användas?

13 Lund, sid. 15
14 Lund, sid. 15
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2. Allan Petterssons personarkiv

Bakgrund

Allan Pettersson (1911-1980) var en svensk kompositör och altviolinist. Han växte upp 
under enkla förhållanden i Stockholm och visade tidigt prov på sin musikaliska förmåga. 
Under sin verksamma tid skrev han bl.a. 16 symfonier, konsert för violin och stråkkvartett 
samt verk för kör och stråkorkester. Som svensk kompositör tillhör han en av få som fått en 
internationell uppmärksamhet. 15Han studerade under 1930-talet vid Kungl. Musikaliska 
akademiens konservatorium och ett viktigt ämne för honom blev kontrapunkt. Ett Jenny 
Lind-stipendium gjorde att han kunde studera vidare i Paris 193916 men fick återvända redan 
året därpå på grund av den tyska ockupationen av Frankrike året därpå. Under 1940-talet 
studerade han i Stockholm och i början på 1950-talet återkom Pettersson till Paris för vidare 
studier. Under 1960-talet tillkom flera av hans symfonier och ett känt uppdrag blev symfoni 
Nr. 12, De döda på torget som har texter av Pablo Neruda.17 Denna symfoni var ett 
beställningsverk till sambandet av firandet av Uppsala universitets 500-årsjubileum 1977.
Allan Petterssons personarkiv kom till Uppsala universitetsbiblioteks samlingar genom att 
Laila Barkefors som i samband med skrivandet av sin avhandling,fick låna materialet av 
tonsättarens hustru Gudrun Pettersson. I samråd  med henne och som ett förslag, donerade 
därefter Laila Barkefors Allan Petterssons material till handskriftsavdelningen vid Uppsala 
universitetsbibliotek, och detta skedde år 2001.18

Personarkivets innehåll

Allan Petterssons personarkiv har förvärvsinformationen Acc.nr. 2001/19 och är märkt som 
gåva av Laila Barkefors. Arkivet förvaras i 30 knytkapslar och 4 boxar och är ca 5 hyllmeter 
i omfång. Handlingstyperna är anteckningar, biographia, brev, fotografier, manuskript,  
musikalier och tryck. Allan Pettersons personarkiv består i sammandrag enligt följande: 
(Fullständig förteckning finns som bilaga):

• Boxarna 1-2, Brev, innehåller brev från privatpersoner, institutioner och andra. 

• Boxarna 3-7, Egna verk är till stora delar handskrivna noter, skisser till egna 
kompositioner, korrektur och även dikter och texter.

• Boxarna 8-27, Studier, är också i huvudsak handskrivna noter med övningar i bl.a. 
komposition, kontrapunkt och harmonilära med kommentarer.

• Boxarna 28-29, Tryck, är tryckta noter av flera andra kompositörer bl.a. Ludwig van 
Beethoven och Johann Sebastian Bach.

• Boxarna 30-32, Tidningsklipp 1950-1990-tal, består av både svenska och även 
internationella tidningsursklipp som är relevanta till Allan Petterson.

• Boxen 33, Diverse tryck, innehåller tryckta programblad från konserter.

15 Ediffah.org 
16 Barkefors L., Gallret och stjärnan – Allan Petterssons väg genom Barfotasånger till Symfoni, 

Doktorsavhandling, Göteborg 1995, sid. 92.
17 Barkefors, L., www.allanpettersson.org
18 Ediffah.org 

Se notens Ediffahs fullständiga webbadress i Käll- och litteraturförteckningen.
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• Boxen 34, Biografica/Diverse/Foton, innehåller bl.a. betyg, rekommendationsbrev, 
konfirmationsintyg, låneavtal, anställningsavtal, livsteckning av Allan Pettersson, 
franska dikter, skisser till skivomslag., tjänstgöringslista för Sveriges Radios 
symfoniorkester 1968 samt även årsmötesprotokoll för Allan Operasällskapet. 
Boxen innehåller även en samling av och olika fotografier på honom från bl.a. 
studietiden i Frankrike. 

Personarkiv och kulturarv

Personarkiv brukar ibland anses ha ett stort värde ur ett kulturellt perspektiv. Ofta har de sin 
tillkomst genom att en person, eller institution eller stiftelse har samlat handlingar under en 
längre period och donerat dem till exempelvis ett bibliotek. Uppsala universitetsbibliotek har  
genom dessa former av donationer fått en stor mängd personarkiv som lagts till i 
samlingarna. När det gäller personarkiv ur ett arkivteoretiskt perspektiv har Martin Grass 
diskuterat och problematiserat om personarkiv och dess speciella kännetecken och i ett 
föredrag 1998. Grass menar att man i Sverige inte intresserat sig nämnvärt för personarkiv 
och personarkivens ordnande och förtecknande. Detta kan ha sin bakgrund i att arkivteorin 
har efter svenska förhållanden en stark koppling till offentlighetsprincipen med begrepp som 
allmän handling och statliga arkiv. Personarkiven kan ha fallit utanför ramarna och därav 
inte uppmärksammats på samma vis som de statliga arkivbildandet. Grass har vidare 
identifierat tre generella drag som är kännetecknande för personarkiv och dessa är:

1. Personarkiven ─ till skillnad mot myndighets-, organisations- och företagsarkiv, är 
oreglerad, mindre organiserad och strikt samt oregelbunden och delvis slumpartad. 
Arkivbildningen med sin ordning har sin tillkomst ur en persons skiftande 
verksamhet och intresseinriktning. Den arkivbildande personen har valt att ordna och 
bevara handlingarna med en medveten strategi som kan ha tillskrivits sin betydelse 
av personen själv. Denne person har både organisationsbefogenheten och 
dispositionsrätten till materialet och har främst styrts i arkivbildandet av samhällets  
krav på dokumentation.

2. Personarkiven står i stark beroendeställning till sin proveniens och denna är av 
betydelse för arkivets överlämnande till en den mottagande arkivinstitutionen. 
Personarkiven kan liknas som ”levande inom familjen” och det kan finnas en risk till 
sammanblandning av innehållet om den mottagande arkivinstitutionen vill visa en 
specifik bild av arkivbildaren. En annan risk kan också vara att delar av arkivets 
innehåll blir en vara till försäljning vilket innebär en stor förlust och splittring som 
följd. En ytterligare riskfaktor kan vara om arkivet fylls på med detaljer för att visa 
det i en annan och mer storslagen anda än vad det var tänkt från början. Detta kan ge 
en felaktig bild av arkivbildaren och personarkivet till följd.

3. Personarkiven har ofta också en större bredd än myndighets-, organisations- och 
företagsarkiv. Innehållet kan vara av en starkt skiftande karaktär och kan innehålla en 
mängd olika handlingstyper av skiftande karaktär och med stora variationer av 
information. Bakgrunden till detta kan bero på arkivbildarens intresseinriktning och 
privata och offentliga verksamhet. 

Grass menar vidare att personarkiven rent generellt är ganska lika varandra och att de bildats 
på ungefär samma sätt. De är ett resultat av en arkivbildares verksamhet och har i egenskap 
av att vara arkiv, detta gemensamt med andra arkiv. Personarkiven har också samma 
funktioner som finns i andra typer av arkiv som exempelvis framväxt, informationsvärde, 
samband med andra handlingar osv. Personarkiven har också gemensamma drag med 
handlingstyper som rör privatekonomin, brev och korrespondens med myndigheter, 
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dagböcker, merit- och juridiska handlingar, fotografier och ibland ljudupptagningar men 
även föremål och tryckta böcker.19 

En annan arkivteoretiker som behandlat personarkiv är Sue McKemmish som menar att alla 
som samlar personliga handlingar också skapar personarkiv i någon form.20 Hur 
representativt personarkivet blir för personen som ligger bakom det beror på i vilken 
utsträckning arkivbildaren har format arkivet. Om man placerar det i en kontext och tar bort 
överflöd och bevarar viktiga dokument har ett personarkiv uppstått. 

I Allan Petterssons fall har hans person på ett mycket närvarande sätt bidragit till att skapa 
detta personarkiv. Han har systematiskt samlat notböcker med handskrivna noter och dessa 
är belamrade med kommentarer från honom själv och även från en rad av hans olika lärare 
under skilda studieperioder. Han har även samlat på sig en stor mängd tryckta noter som 
förmodligen har inköpts under studietiden och kanske på resor. Dessa ger en inblick i vad 
som kan anses ingå i en kompositörs referensmaterial till andra tonsättares liv och verk. En 
intressant och rätt så stor del av hela personarkivet är den del som visar nästan 40 år av 
tidningsurklipp. Denna del kan ge vid handen om en utsnitt i svenskt vardagsliv men också 
glimtar och minnesbilder ur symfonisk musik på 50- 60 och 70-talets Sverige och med 
inslag till internationella exempel. Det hör till saken att Allan Pettersson hade som en av få  
svenska kompositörer en internationell ryktbarhet och kändisskap inom kretsen vilket flera 
utländska tidningsurklipp ger indikationer och exempel på. En annan sida som har varit för 
mig själv helt okänd är hans förmåga att skriva poesi vilket det finns ett flertal exempel på.  
En annan intressant detalj är några skisser till skivomslag och sist men inte minst, den del 
som består av ren kommunikation och korrespondens med statliga myndigheter och 
liknande. Dessa handlingar ger flera goda exempel på hur en privatperson har kommunicerat 
med det offentliga och även hur det offentliga har framställt sig själva och i vilken kontext 
dessa handlingar är framkomna i. 

Ur en kulturarvsaspekt är Allan Petterssons personarkiv ett fullgott exempel som rymmer 
flera dimensioner av svenskt kulturliv under 1900-talet och många representativa exempel 
på hur högre musikalisk skolning har gått till. Notsamlingen med skisser och nästan färdiga 
arbeten är säkerligen mycket intressant för musikvetenskaplig forskning och kanske i 
synnerhet om fokus ligger på harmonilära och komposition. Ur en vidare kulturarvsaspekt 
med en breddning till sådant som inte hör notläsning specifikt finns det ett gediget material  
av tidningsurklippen vars baksidor inte handlar om tonsättaren och mycket information om 
annat kan säkert upptäckas, ibland kanske av en ren slump. Det som handlar om 
kompositören själv ger också flera utblickar till kulturarvsrelaterade exempel. En annan 
viktig ingrediens av Allan Petterssons personarkiv är också den del som innehåller 
fotografier från bland annat Frankrike men även i Sverige. Avslutningsvis är det också av 
intresse att uppmärksamma skolbetyg, tjänstgöringslistor till Sveriges Radios 
symfoniorkester och liknande som också kan ge upplysningar om tjänstgöringstider, 
lönesättning och yrkesroller i en symfoniorkester på exempelvis 1950- och 60-talet. Detta 
kan säkert tilltala forskning som vill ta fram lönestatistik och liknande ur ett historiskt 
perspektiv. Som sagt, listan kan göras lång på kulturarvsaspekten men som många andra 
påstått när det gäller personarkiv så finns det mycket att hämta i dem som kanske inte alltid 
är lika lätt att finna i exempelvis statens arkivbildande eller företagsarkiv. Detta kanske gör 
personarkiven så intressanta med sin personliga uppbyggnad och ”icke-formella” karaktär 
och genom denna egenskap kanske de kan bidra med mycket som annars kanske inte alls 
uppmärksammas eller anses nödvändigt ur ett bevarandeperspektiv. 

19 Grass sid. 1 f.f.
20 http://www.mybestdocs.com/mckemmish-s-evidofme-ch10.htm
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3. Digitalisering

Bakgrund

Allan Pettersons personarkiv utgör en del av Uppsala universitetsbiblioteks samlingar och 
kan även tillskrivas som en del av vårt kulturarv. I sin nuvarande form är hans personarkiv 
uppbyggt på traditionellt form med en samling av pappersdokument och handskrivna noter. 
Om man har intresse att gå igenom och få ta del av materialet krävs det ett besök vid 
handskriftsavdelningen och en beställning på plats. Detta kan säkert uppfattas som bindande 
där ett besök på ett bibliotek kräver att personal behöver plocka fram materialet och i sin tur 
kan möjligen detta skapa en forma av stressmoment. En betydligare lugnare och avsevärt 
mer användarvänlig metod vore om detta material kunde digitaliseras och göras tillgängligt.  
I skrivandets stund är inget av det digitaliserat annat än den katalog som visar innehållet och 
kan nås genom Eddifah.21 Emellertid är denna katalog relativt primitiv och någon annan 
information än vad varje volym (box) innehåller är endast summarisk och ger sig relativt 
kort vid handen att ett förestående biblioteksbesök är kanske önskvärt. Från Eddifah.org-
katalogen kan ingenting ses. Inga detaljerade uppgifter syns och inga noter kan ej heller 
läsas. Tidningsurklipp eller annan information är ej heller tillgänglig. Sammantaget kan man 
säga att läsning ur denna katalog är i det närmaste att söka i ett kartotek – fast på Internet. 

Hur skall man då komma vidare? Hur skall material som Allan Petterssons personarkiv, eller 
alla andra liknande samlingar kunna göras mer tillgängliga? Hur skall man lyfta upp dem ur 
de mörka utrymmen som de säkerligen förvaras i och få dem att komma fram i rampljuset 
och få en ny publik? Jag själv tror starkt på en digitalisering men problematiken blir inte per 
automatik enkel eller okomplicerad. Flera hinder finns på vägen och hållpunkterna kan bli 
många och det finns risk att stöta på patrull. Tursamt nog är denna problematik inte på något 
sätt exklusiv. Det finns redan ett starkt behov av denna form av digitalisering och på Uppsala 
universitetsbibliotek pågår ett intressant projekt som belyser och problematiserar dessa 
tankegångar och som jag har för avsikt att lyfta fram i detta arbete. 

ArKA-D-projektet

Uppsala universitetsbibliotek har tillsammans med Göteborgs och Lunds 
universitetsbibliotek skapat ett digitaliseringsprojekt: ArkA-D-projektet, där namnet är en 
akronym och bildar namnet Arkiv A till D.22 Projektet är finansierat med medel från 
Riksbankens jubileumsfond och beräknas vara klart för första start under 2014. Detta 
projekt, ArKA-D-projektet, är en databas där man på fyra olika nivåer kan registrera och 
digitalisera handskriftssamlingar (som Allan Petterssons). Tanken är den att man skall kunna 
presentera vad som helst från en enkel samlingsbeskrivning, till en förstklassig, digital 
utgåva innehållande både kommentarer och även transkriptioner.23 En tanke från början var 
också att det skall inte finnas någon bestämda form för vad som skall kunna ingå utan det 
kan i princip vara vad som helst. Exempelvis vilka handlingar som helst, tryckta material,  
ljudupptagningar, filmer och även föremål.24 

Bakgrunden till ArKA-D-projektet är den redan existerande databasen Alvin. Namnet är 
också en akronym för Archive and Library Virtual Image Network, och databasen är 
huvudsakligen en bilddatabas som är tänkt att användas och delas så att flera bibliotek kan 
dela på på resursen för att minimera och kanske även slippa egna utvecklingskostnader. 

21 Eddifah.org
22 Östlund, K. intervju 2013-05-02
23 ArKA-D-projektets pärm för projektbeskrivningen
24 Östlund, K. Intervju 2013-05-02
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Syftet med Alvin är att tillgängliggöra bildmaterial och även offentliggöra detta. Alvin 
innehåller också databasen bildsök som kompletterats med proveniens- och 
bokbandsdatabasen ProBok. 

Syftet med hela ArKA-D-projekt är att göra forskningsbibliotekens handskriftssamlingar 
tillgängliga digitalt och på sikt kunna publiceras och ges vidare spridning i elektronisk form. 
Ett ytterligare steg med ArKA-D-projektet är också att forskarvärlden och även allmänheten 
kan ges tillgång till materialet och sist men inte minst att per överenskommelse kunna ge 
kommentarer, transkribering och fulltextredigeringar. Tanken är att man skall kunna använda 
sig av Crowd resource-lösningar med fria kommentarsfält där man kan ge tillkänna ett 
behov, t.ex., vem är tredje personen på bilden och låta allmänheten vara de som kanske kan 
ge svar på frågan. 25 

En annan och viktig ambition med ArKA-D-projektet är inledningsvis att behovet av ett 
digitaliseringssystem för handskrifter i skrivandets stund också är mycket stort men även att 
äldre system behöver tas hand om, och förvaltas. Flera av dessa databaser kan vara så 
föråldrade att det finns en risk för minnesförlust om ingenting görs. Det finns ett behov att få 
fram hållbara tekniska system för att lagra, förvalta och sist men inte minst, ge mervärde till  
digitalt handskriftsmaterial och personarkiv vilket lyst med sin frånvaro hittills.26 

När det gäller den tekniska plattformen för ArKA-D-projektet och dess uppbyggnad var 
bakgrunden den att Alvin-projektet är uppbyggt kring Open Source-baserat system var 
kärnan. I korthet innebär detta att det är gratis och inga kostsamma licenskostnader krävs. 
Alvindatabasen som är stommen är uppbyggd på Fedoras arkivsystem kommer att utgöra 
grunden för den tekniska arkitekturen och kompletteras med registreringsgränssnitt och 
visningsgränssnitt i ArKA-D-projektet. Fullt utbyggt kommer ArKA-D-projektet att 
innehålla fyra olika resurser som tillsammans skall utgöra och möjliggöra digitaliseringen av 
t. ex. personarkiv och handskriftssamlingar. Dessa fyra kan beskrivas enligt följande 
illustration och sätt:

25 Östlund, K. Intervju 2013-05-02
26 ArKA-D-projektets pärm för projektbeskrivningen
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Fig. 2 Illustration visande ArKA-D-projektets struktur.

A: Samlingsregistrering

Detta är utgångspunkten och i detta gränssnitt kan man se samlingen i dess enklaste form. 
Man kan se och beskriva samlingens elementära innehåll och struktur. I denna nivå kan man 
också få en uppfattning om en samling storlek i t. ex. antal hyllmeter och liknande. I 
databasen Eddifah.org finns redan denna struktur tillämpad och i denna ser man t.ex. 
arkivlådans volymer och en summarisk beskrivning av innehållet. För att ge ett exempel, 
Allan Pettersons personarkiv, låda 3, kompositioner och skisser. Detta är vad som syns men 
inte mer än en beskrivning av själva innehållet. En tanke är också att att man skall kunna 
integrera ArKA-D-projektet till redan existerande databaser som Eddifah.org så länge de 
finns tillgängliga och kunna samköra med dess innehåll men även att poster kan importeras 
och exporteras vid behov.27 

B: Uppmärkning och bildfångst

En viktig aspekt i denna del av projektet är att förse bildmaterialet med relevanta metadata  
för att göra det sökbart på ett föredömligt sätt. Ett exempel som man förskriver är att t.ex. så 
måste ett brev från Voltaire till Rossel förses med uppgifter om brevskrivaren och 
mottagaren, årtal och innehållsbeskrivning osv. Detta kan givetvis vara mödosamt men 
nödvändigt för att tillgängliggöra material som även Allan Pettersons personarkiv på ett 
smidigt sätt. B-modulen i ArKA-D-projektet är också tänkt att vara som en 
mellanlagringsstation där allt material som redan har digitaliserats, ges samma struktur som 
vid den första registreringen i A-modulen. Därmed upprätthålls den fysiska ordningen och 
strukturen intakt och samma hierarki vidmakthålls. Varje objekt förses också för 

27 ArKA-D-projektets pärm för projektbeskrivningen
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vikbarhetens skull med ett identifikationsnummer. Om filer digitaliseras enligt denna metod 
är säkerligen rationellt och går förmodligen fort men nackdelen kan vara att om filer 
publiceras i detta skick kan få följden att den som letar i arkivet  princip också får samma 
form av leverans (digitalt) som att leta i den fysiska arkivboxen. Lösningen på en bättre 
publiceringsmetod är enligt modul C.

C: Tillförande av Metadata

I C-modulen kan man välja att tillföra Metadata till samlingen. Ett antal urvalskriterier kan  
tillämpas och appliceras på materialet och när en post är färdigbearbetad och klar, kan man 
koppla filens unika identifikationsnummer till posten. En annan fördel är att detta kan ske på 
flera olika arbetsplatser om systemet används av flera och den fysiska samlingen behövs inte 
för uppdraget. I C-modulen kan man också koppla och importera personregister från t.ex. 
Alvin-databasen och för att ytterligare utöka metadata och i förlängningen också får mer 
kunskap om ett enskilt objekt har D-modulen utvecklats för att uppfylla detta behov.

D: Forskarmedverkan eller Outsourcing

I D-modulen, som är det fjärde steget i ArKA-D-projektet är tänkt som att vara den plattform 
där forskare och allmänheten ges utrymme att komma in och tillföra arkivet och samlingarna 
mer kunskap. Till exempel kan texter låta översättas till latin genom språkvetare och även 
kompletteringar på okända personer eller platser på fotografier kan inkomma från 
allmänhetens kännedom. 

Crowd-sourcing bygger på att man låter en odefinierad och bred massa stå för kunskapen.28 
Se även fig. 2. Genom att dela med sig av kunskapen genom publicering på Internet av t. Ex 
fotografi av en okända plats, kan det komma fram information från någon som råkar känna 
till just denna plats och möjligen och i bästa fall även ungefärlig datering och annan 
proveniens. En fördel med detta är också att kunskapen utanför t. ex. Uppsala 
universitetsbibliotek också kommer kulturinstitutionen tillhanda på ett tidigare okänt och sist  
men inte minst, ett mycket demokratiskt sätt. Denna form av publicering och 
tillgängliggörande av kunskap via internet  är om inte sannolikt — så fullt möjligt, helt i fas 
i tiden med all form av digital publicering av något eller skilda slag. 

Hela denna metod som föreslås som tillämpning kan också användas vid en 
digitaliseringsprocess av Allan Petterssons arkivmaterial. Att kunna se och söka i boxarna 1-
34 vore helt förträffligt och inte minst om man är kunnig när det gäller notläsning. En annan 
aspekt är att det också finns utrymme att läsa tidningsurklipp som är relevanta till  
kompositören och hans samtid. Helt klart skulle förmodligen även Allan Pettersons 
personarkiv kunna intressera fler musikintresserade än undertecknad om en fri tillgänglighet 
kunde ges materialet via internet och genom Crowd-sourcing. Kanske detta skulle kunna 
bidra till att ny grupper upptäcker musiken och även personen bakom denna. En problematik 
kvarstår dock och det gäller upphovsrätten. Mer om detta längre fram.

ArKA-D-plattformen 

ArKA-D-plattformen är tänkt att byggas ut så att ett flertal bibliotek kan använda den och 
gemensamma funktioner skall integreras. En tanke är att bilda ett konsortium som sköter 
förvaltningen och underhållet av systemet och ansvara för uppdateringar  och underhåll av 
serverinfrastrukturen. Den visuella basen för ArKA-D-projektet är att den får ett 
webbgränssnitt med inloggning som behörighetskontroll. Gränssnittet är tänkt så att när man 

28 http://sv.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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använder plattformen ser man plattformen i den miljö man är van vid, tex Uppsala 
universitetsbibliotek eller Göteborgs- eller Linköpings universitetsbibliotek.29 Tanken är att 
man skall känna att man är på ”hemmaplan” när man använder systemet trots att det är flera 
lärosäten eller institutioner som kan vara knutna till det och dess funktioner.  På sikt finns 
det stordriftsfördelar med att tillsammans med andra utveckla ett och samma system och 
undvika att varje lärosäte, eller bibliotek utvecklar egna. Fördelarna är nog fler för ett 
samarbete och säkerligen blir det nog både säkrare och billigare i längden. Inte minst kan 
samarbetet också leda till att fler följer med och ansluter till sig systemet vilket i sig säkert  
också kan bidraga till ökad kunskapsspridning och fler användare.

Vad är digitalisering?

Med Digitalisering menar man att i någon form överföra information från exempelvis 
papper till digital bildfångst. Man kan säga att pappersdokument är analoga och när samma 
dokument eller andra, finns i elektronisk form är de digitala. Enligt TNC, 
Terminologicentrum, som är Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk är 
digitalisering det som händer när man skannar in böcker, bilder, dokument, filmer m.m. och 
i syfte för att bevara dem till eftervärlden.30 Plattformen för att sen göra dem tillgängliga är 
ofta Internet. 

År 2003 togs rapporten SOU 2003: 129, KB — ett nav i kunskapssamhället fram. 
Bakgrunden var att definiera kring begreppet digitalisering och detta på grund av att det 
användes på olika sätt och hade även fått olika innebörd. Undersökningen kom att visa att 
begreppet digitalisering bestod av hela processen med att överföra objekt ur samlingar till en 
digital form. Man kom även fram till ett schema på vad som behöver göras i samband med 
digitalisering och detta var enligt följande:

• Urval av objekten och originalen. Man menade det stora arbete som är nödvändigt 
för att samla ihop lika objekt från en eller flera samlingar och som i sig kan vara mer 
eller mindre utförligt ordnade.

• Förberedelse och efterbehandling av objekten. Detta moment var en bedömning om 
materialet är i sådant skick och kondition att det skulle tåla en avbildning och även 
att kunna hanteras vid bildfångsten. Även uppmärkning och namngivning togs med i 
förberedelsesteget och detta i syfte i samband med lagringen av filerna. Med 
efterbehandlingen avsåg man att se till att originalobjekten förvarades på ett bra sätt  
och skyddades från onödig framtagning och liknande.

• Ordet ”bildfångst”, att i digital form avbilda med hjälp av skanning eller digital  
fotografering. I detta begrepp inkluderade man även justering och ljussättning, val av 
upplösning och färgkontroll. Även lagringsnamn och andra metadata tillkom.

• Efterkontroll och efterbearbetning av filer kom till och i vissa fall med OCR-
skanning av textmaterial. När det gällde efterkontrollen menade man att säkerställa 
att originalmaterialet återgick till samlingarna och att kontrollera att beställd  
digitalisering stämde med resultatet och att inget lämnats åt slumpen eller att  
dubbletter framställdes. Efterbearbetning kunde bestå av justering av bildkvalitet 
men även OCR-läsning av texter för att kunna göra texter sökbara.

• Registrering. Detta begrepp innebar en bibliografisk beskrivning av det 

29 Östlund, K. Intervju 2013-05-02
30 http://www.tnc.se/digitalisering-konkret-omvandling-till-nollor-och-ettor-eller-allmaent-oekande-av-

datoranvaendandet.html
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katalogiserade beståndet men även det som var okatalogiserat, behövde registreras 
för att i ett senare skede kunna bli sökbart.

• Lägga in i digital bildbank och i söksystem. Detta innebar att bildfilerna indexerades 
för att möjliggöra återsökningar.

• Insatser för långsiktigt bevarande av digitalt material och även för permanent 
åtkomst. Detta begrepp innebar lagring på säkra databärare och i tidens (2003) 
sammanhang analoga band som vid behov kopierades om. Med permanent åtkomst 
menade man att information skulle kunna vara läsbar i framtida datormiljöer och ett  
behov av standardiseringar av filformat uppkom.

• Paketering för användarna. Med paketering menade man att göra det lätt för 
användarna att tillgodogöra sig materialet som t. ex. skapandet av webbgränssnitt, 
pedagogiska anpassningar och att tillföra viss information.

Alla dessa grepp blev nu noterade och kanske även i viss mån normbildande. En sak man 
kom fram till vara att digitalisering inte enbart bestod av bildfångst med att konvertera  
pappersobjekt till digital form. Fokus utökades och flyttades till att omfatta digitalisering av 
hela samlingar. Som en utlöpare från detta sammanhang började man även problematisera 
kring begreppet digitalt fött (digital born). Detta innebär det material som från första början 
har skapats digitalt med hjälp av modern IT-teknik som t. ex. webbsajter, e-böcker och 
liknande. Detta skulle inte omfattas av begreppet digitalisering. I samma rapport 
problematiserade man även kring hur kulturarvet skulle definieras. Man menade med 
begreppet kulturarv att det var de inventarieförda och registrerade objekt och andra 
informationsbärare som fanns vid arkiv, bibliotek, museer och andra liknande institutioner 
som har detta i sina samlingar.31

Kungliga biblioteket, KB, tog år 2005 fram en rapport om digitalisering med namnet 
DIGSAM – Digitalisering och samordning inom Kungl. Biblioteket. I denna menar man att 
genom digitalisering och visning via Internet kan man öka tillgängligheten av KB:s 
samlingar för både nationell och internationell publik. PÅ samma gång menade man även att  
digitalisering i kombination med bevarandeinsatser kunde utnyttjas för att skydda känsliga 
delar av KB:s samlingar från slitage och ge möjlighet för kommande generationer att kunna 
ta del av dem.I arbetet med DIGSAM-rapporten skrev också KB en definition av 
digitaliseringsprojekt som ställdes upp enligt följande:

• noggrann planering och bred organisatorisk förankring

• projektorganisation och projektkoordinering

• samverkan över yrkes- och avdelningsgränser

• verktyg för urval och dokumentation

• enhetliga kvalitetsnivåer för långsiktig och resursriktig hantering av bildfångst

• verktyg för systematisk lagring och åtkomst

• verktyg för tillgängliggörande av bild för utställningsändamål och över Internet

• nationellt samarbete kring digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn

• tillgång till gedigna kunskaper om copyrightfrågor

• i förekommande fall: kunskaper om elektronisk textpublicering32

31 SOU 2003: 129, sid. 179
32 DIGSAM-rapporten, sid.10
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Dessa kriterier lade grunden för digitaliseringsprojekt i allmänhet och genom detta erhöll 
man även en struktur om hur man skulle arbeta med materialet och sist men inte minst 
— hur och på vilket sätt. 

Att arbeta med digitala filer kräver allt som oftast ett arbetsflöde vilket förenklar arbetet och  
att alla som är inblandade förmodas göra lika och på samma sätt med materialet. Detta kan 
skapa i förlängningen en kvalitetsmedvetenhet och en säkerhet som om ett överenskommet 
arbetsflöde tillämpas säkerligen kommer att ge god resultat av. Kungliga biblioteket tog i  
samband med DIGSAM-rapporten fram definitioner när det gäller arbetsflöden och ur man 
skall förhålla sig till dem och som en praxis. 

Definitioner och arbetsflöden

Vilket precis nämnts tog Kungliga biblioteket fram en tolkning om hur KB definierar 
digitala filer: Man menade exempelvis om:

Masterfil. Med detta menade man första generationens reproduktion av originalobjektet. I 
korthet är utrustningen inför detta läge i reproduktionen använd till sitt yttersta maximum 
och som ger högsta kvalitet. Den skall också uppfattas och behandlas som oförändrad. Den 
skall också kunna användas för alla sammanhang från tryck och faksimilutgåva33 till 
webbpublicering och som enklare arbetskopia.

Om nyproducerat digitalt material fanns två nivåer: 1, Objekt som informationsbärare: där 
man menade att digitaliseringen skall kunna kunna fungera som ett substitut för 
originalobjektet och sin tur kunna användas för tryck, faksimil, webb och som enkel 
arbetskopia. Denna nivå var tänkt som enligt den som gäller för Masterfil. Vidare fanns nivå 
2, som var tänkt i första hand för text och skall kunna användas för webb, utskrift och för 
OCR-läsning.

Reproenheten

För att ta reda på mer om verkliga förhållanden när det gäller digitalisering, och i 
sammanhanget bildfångst specifikt, gjorde jag ett studiebesök vid Reproenheten vid Uppsala 
universitetsbibliotek. Enheten är specialiserad på fotografisk reproduktion och har till sitt  
förfogande en mängd avancerad utrustning för bildfångst. Uppdragen kommer både från 
hela Universitetsbiblioteket och även utifrån. Beställningarna kommer via besök eller per 
mejl och priset är ofta det som avgör vilken kvalitetsnivå uppdraget skall utgöra. I princip 
digitaliseras alla uppdrag även om utskrifter är det som levereras. Inledningsvis kommer en 
liten förklaring av de tre digitala formaten Repro använder sig av:

• PDF: Filformatet lanserades av Adobe 1993 och betyder Portable Document  
Format.34 Tanken med filformatet var att det skulle kunna flyttas mellan olika datorer 
och plattformar, Mac, PC och Unix och ända så likadant ut. Förutsättningen är att 
man använder sig av Acrobat Reader eller Professional. 

• JPEG: Filformatet är utmärkt för visning av fotografiska bilder och är en förkortning 
av Joint Photographs Expert Group.35 Förkortas även som jpg. Formatet lämpar sig 
väl för snabb visning och kan lätt flyttas mellan olika plattformar. Nackdelen är att 
filer tappar information om de sparas om. Bilder kan förstöras om de justeras och 

33 Faksimilutgåva: I detta sammanhang den digitala kvalitet som behövs för att framställa en så exakt kopia av 
originalet som det är möjligt.

34 Johansson, Lundberg & Ryberg, sid. 150
35 Johansson, Lundberg & Ryberg, sid. 86
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sparas om för många gånger. En av många riskmoment med omsparade jpeg-filer är 
att färgerna kan bli felaktiga och helt missvisande.

• TIFF: Filformatet lämpar sig mycket väl för professionell bildhantering. Är en 
förkortning av Tagged Image File Format.36 Formatet är ganska långsamt vid visning 
och kräver för bästa resultat ett professionellt bildredigeringsprogram som Photoshop 
eller Gimp. En nackdel är att filformatet är resurskrävande med stora filer och som 
tar mycket plats. En fördel och ett av skälen till att det används är att bilden tappar 
inte i kvalitet om den sparas om. Detta är fallet när det gäller jpeg. När det gäller 
bilder så skannar man beroende på prisbild mellan 400-800 pixlar per tum i 
färgrymden RGB. Denna förkortning står för Rött, Grönt och Blått och är ett s.k. 
additativt kulörsystem som används för visning av digitala bilder på skärm.37 
Färgerna anges i intensitetsvärden för respektive delkulör som exempelvis: R=255, 
G=0 och B=0 viket ger en varmröd färg. 

Reproenheten använder för enklare skanningsuppdrag dels, en enkel flatbäddskanner av 
bordsmodell och dels, skannern Bookeye 4 , fig.3.38 Den kan skanna upp till A3 med en 
upplösning på 600 pixlar/tum i färg (sRGB) eller gråskala (svartvitt). Skannern arbetar med 
att belysa med en stråle ovanifrån, se figur3 och resultatet visas på skärmen, se fig. 4. och i 
detta läge kan bilden justeras för ljusförhållande och även vid jämförelse med 
originalobjektet. När detta är klart kan bilden sparas för paketering och man kan man välja 
att skapa en mapp automatiskt som innehåller tre filformat nämligen PDF, Jpeg och Tiff. Det 
är även möjligt att skapa PDF/A format om så önskas. Till maskinen kan det kopplas en 
OCR-läsare som även kan klara att konvertera textstycken till redigerbar text.

För böcker som har skurits upp och pärmen har tagits bort från kan skannas i sin helhet. För 
dessa uppdrag använder man sig av en annan skanner vilken har dokumentmatare som 
snabbt klarar dubbelsidig skanning direkt och i en upplösning på 800 pixlar/tum. Resultatet 
visas på skärm och med automatiskt visning av sidparet. Denna skanner är inte lämplig för 
användning av fysiskt känsligt material p.g.a. risk för oönskad skadeverkning.

36 Johansson, Lundberg & Ryberg, sid. 61
37 Johansson, Lundberg & Ryberg, sid. 61
38 Magnus Hjalmarsson, Intervju 2013-05-08

20



Fig. 3 Skannern Bookeye 4 som lämpar sig för material som är känsligt för fysisk hantering. Notera att 
maskinen skannar från ovan och strålen går ner på materialet, syns i bild.
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Fig. 4 Skärmvisning av skanningsresultatet vid Bookeye 4. Åtskilliga redigeringsunktioner finns för 
bildjustering tillämpning för paketering. 

För uppdrag när det gäller att skanna hela böcker utan att dessa behöver skäras upp har 
Uppsala universitetsbibliotek i likhet med Kungliga biblioteket skaffat en skanningsrobot 
som klarar detta per automatik under bevakning av operatören. Maskinen heter Treventus, se 
fig. 5 och klarar från mycket små bokformat till stora Atlasverk. 

Treventus har egen hårddisk och styrs från ett tangentbord med skärm. Den har justerbar 
tryckluftsfunktion som sköter den automatiska sidbläddringen. När boken som skall skannas 
ligger på plats, åker ett vinklat skanningshuvud ned, se fig. 6, i bokuppslaget och skannar 
sidparet. Sidbläddringen ställs in så att en optimal verkan erhålls och processen kan 
påbörjas. Resultatet visas på skärm, se fig. 7, och sidparen från boken behålls och kan även 
justeras om vid behov. Även ljusförhållanden går att justera och den klarar att skanna i 600 
pixlar/tum i färg eller gråskala.

Under skanningens pågående process krävs att operatören är på plats för att kunna göra en 
insats om något går fel. Sidbläddringsfunktionen måste fungera till belåtenhet och nödstopp 
måste kunna aktiveras. Materialet får ej heller bli skadat under processens gång. Tanken med 
digitalisering är att man skall kunna använda de digitala filerna som ett substitut till  
originalet och på grund av detta är det därför mycket viktigt att inga skador uppkommer.

När det gäller skanning som t.ex. Allan Petterssons personarkiv kan en kombination av både 
Bookeye 4 och Treventus var lämpligt. Personarkivet består av både enstaka dokument, brev, 
tidningsurklipp och broschyrer. Dessa kan med fördel skannas i Bookeye 4. Inbundna 
pärmar med handskrivna noter, tryckta noter osv. skannas förslagsvis i Treventus. När det 
gäller paketeringen kan det också vara lämpligt att framställa tre olika filformat: jpeg, pdf  
och tiff beroende åt ge kommande möjligheter att anpassa filerna beroende på i vilket 
sammanhang de vidare skall användas. 
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Fig. 5 Treventus. Uppsala universitetsbiblioteks skanningsrobot för hela böcker.

Fig. 6 Treventus. Detalj av skanningsvinkeln. Notera ljusflödet. Luft blåses mellan arken för sidbläddringen.
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Fig. 7 Treventus. Skärmvisning av skanningsresultatet. Bokens sidpar visas även i den vänstra menyn med 
miniatyrer. Sidorna kan redigeras i ordningsföljd vid behov.

En annan aspekt med användandet av Treventus är för Uppsala universitetsbiblioteks s.k. E-
books on Demand. Det innebär att finns boken i samlingarna och om upphovsrätten tillåter 
kan den skannas och digitaliseras och levereras i denna form.39 En förträfflig tjänst som 
enligt uppgift sägs vara på gång. Treventus kan också förses med en OCR-läsare och detta 
kommer att utvecklas inom närmaste framtiden. Utrustningen som Repro använder är 
mycket professionell och säker i sin tillförlitlighet när det gäller digitalisering av olika typer  
av material. Personalen har hög kompetens och är skickliga och erfarna att hantera dessa 
typer av ofta beröringskänsligt material. En digitalisering av material som Allan Petterssons 
personarkiv kan säkerligen resultera i en i det närmaste exakt återgivning vid jämförelse 
med t.ex. de handskrivna originalnoterna med kommentarer eller övningshäften i 
komposition. Även brev och andra handskrifter finns det redan bevis på, dock inga ur Allan 
Petterssons personarkiv.

Digitalisering – och om upphovsrätt

Digitalisering är säkert för fler än bara mig ett förträffligt sätt att nå en bredare publik och 
målgrupp än vad som står till tjänst om materialet enbart finns i analog form. Allan 
Petterssons personarkiv är ett ganska typiskt exempel på ett analogt arkiv med en 
förteckning (finns digital) och med en begränsad tillgänglighet enbart som läsning på plats i  
Uppsala universitetsbiblioteks specialläsesal. Till saken hör att man är beroende av tid och 
rum för att kunna ta del av materialet. I en digital miljö kan material som detta kunna göras  
tillgängligt när som helst och för vem som helst. En viktig restriktion finns dock och denna 
kan dels, uppfattas som problem och dels, som skydd. Det som avses är upphovsrätten. I 
utredningen SOU 2003:129, KB — ett nav i kunskapssamhället lyfte man fram de rättsliga 
frågorna som man var förberedd på att de skulle komma. Det kom ett behov att lyfta fram 

39 Magnus Hjalmarsson, Intervju 2013-05-08
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digitaliseringen ur en upphovsrättslig synvinkel och inte minst på sådant som gäller för 
relativt ”nytt” materiel. Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga  
verk får vissa arkiv och bibliotek framställa kopior för bevarande- kompletterings- eller 
forskningsändamål.40 Detta kan ge vida handen att det i varje fall till viss nivå går att 
digitalisera materialet men med restriktioner. I samma SOU-utredning framkom också att  
bevarandeändamålet preciseras i upphovsrättsförordningen (1993:1212). Enligt utredningen 
får KB:s material alltid kopieras digitalt för bevarandeändamål och tanken med detta är att  
samlingarna skall kunna bevaras intakta även om materialet faller sönder av ålder. En 
restriktion vidmakthålls dock och det är att dessa digitala kopior inte får spridas eller 
överföras till allmänheten ”hur som helst”.

Vidare framkom i utredningen att material som inte längre är upphovsrättsligt skyddat kan 
digitaliseras och tillgängliggöras som fil för sändning som e-postbilaga, på internet eller på 
cd-skiva. Frågan är dock kvarstående och hur länge gäller upphovsrätten? Vad är det som 
gäller i Allan Petterssons fall? Han dog 1980. 

ABM Västra Götaland gav 2012 ut en skrift om upphovsrättsliga riktlinjer när det gäller 
arbete av upphovsrättsskyddat material som förekommer i ABM-sektorn:. dvs., Arkiv, 
bibliotek och museer. I skriften menar man att upphovsrättslagen ger skaparen, dvs. 
upphovspersonen av ett verk ensamrätten till att framställa både fysiska och digitala 
exemplar av det samt att göra det tillgängligt för allmänheten. En sak är att dessa rättigheter  
kan överföras. Vad är det som gäller när man  skall avgöra om vem som har rättigheterna till, 
och vad en institution får göra med exempelvis en bok, ett fotografi, en målning eller något 
annat konstnärligt alster. Följande frågor bör besvaras:

1. Är det här ett verk?

2. Gäller det upphovsrättsliga skyddet fortfarande?

3. Vem har rättigheterna?

4. Vad får institutionen göra? 41 

Nu är det känt att personarkivet har en arkivförteckning och att Allan Pettersson avled 1980 
och det lagen förutsätter är att man har tillgång till all information om ett alster. För att  
återknyta till fråga 1: Är det här ett verk? så talar man ofta om s.k. verkshöjd.42 Detta 
begrepp bygger i svensk lagstiftning på ”individuell andligt skapande verksamhet”. Det har i 
sammanhanget ingen betydelse om den som är upphovsperson är professionell eller ej. Det 
spelar heller ingen roll om det är registrerat någonstans, eller hur god kvalitet det håller eller  
om det har lagts ner mycket pengar och tid på. Det som avgör är att det skapade verket skall 
ha följande: ”Alstret måste […] ha en en viss individuell särprägel och vara i någon mån 
unikt”. Detta är inte helt enkelt att avgöra men när det gäller Allan Petterssons noter 
exempelvis så hade de nog sett annorlunda ut om någon annan skrivit dem och låtit en 
orkester spela stycket. Det som är avgörande är att verkshöjden måste kunna styrkas och när 
det gäller Allan Petterssons noter blir det ganska uppenbart att dessa har den verkshöjd som 
krävs för att kunna hävda upphovsrätten. När det gäller fråga 2: Gäller det upphovsrättsliga 
skyddet fortfarande? så gäller att om alstret är ett verk så är det skyddat under 
upphovsrättspersonens livstid och ytterligare sjuttio år (som räknas med början den 1 januari 
året efter dödsåret.) I Allan Petterssons fall blir materialet fritt tillgängligt den 1 januari  
2051. Den dagen har skyddstiden gått ut och hans verk kan användas fritt av vem som helst. 

40 SOU: 2003: 129, sid. 181
41 Över minnesmuren, sid. 7
42 http://www.prv.se/Kunskapscenter/Immaterialratt/Om-upphovsratt/
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När det gäller fråga 3: Vem har rättigheterna? kan det finnas anledning att gå ett steg till och 
undersöka om vem som har rättigheterna även om verket har upphovsrättsligt skydd. I detta 
fall om Allan Petterssons personarkiv så är det en gåva av Laila Barkefors till Uppsala 
universitetsbibliotek. Biblioteket är de som äger personarkivet men materialet är skyddat av 
upphovsrätten. Efter samtal med musikbibliotekarie Kia Hedell vid Uppsala 
universitetsbibliotek, kom informationen om att Gudrun Pettersson som är änka efter Allan 
Pettersson är den som äger upphovsrätten till större delen av materialet.43 Det finns fler 
upphovsrättsinnehavare och efter kontakt med Per-Henning Olsson, som den 1 juli 2013 
disputerar på sin avhandling om Allan Pettersson: En symfonisk särling: En studie i Allan 
Petterssons symfonikomponerande kom upplysningar om att Ehrling-förlaget äger 
rättigheterna till vissa symfonier, Gehrmans musikförlag äger rättigheterna till några andra.44

När det gäller fråga 4: Vad får institutionen göra? så får Uppsala universitetsbibliotek 
framställa kopior ur materialet i vetenskapligt syfte45 men måste ange upphovspersonens 
namn vid publikationer och får inte kränka denne genom användningen av verket. Skriften 
Över minnesmuren säger: ”Kränkande användning kan vara att ändra i ett verk, om man nu 
inte genom avtal eller vedertaget bruk har rätt att göra det, eller att använda verket i känsliga  
sammanhang.”46 

Som redan nämnts får Uppsala universitetsbibliotek som har Allan Petterssons personarkiv, 
framställa papperskopior och digitala kopior i vetenskapligt syfte. Biblioteket räknas som ett 
vetenskapligt bibliotek som drivs av det allmänna men man får inte sprida filerna till brukare 
utan ett licensavtal. Att publicera hela personarkivet fritt tillgängligt på internet är i  
skrivandets stund inte möjligt p.g.a. av det är upphovsrättsskyddat till år 2051. När det gäller 
en eventuell digitalisering kan man lösa detta genom att filerna finns tillgängligt i digital  
form för visning på särskilda datorer med inloggning och en användare kan på bibliotekets 
särskilda datorer se materialet. Denna lösning finns redan när det gäller bildmaterial på 
Uppsala universitetsbibliotek.

När det gäller digitalisering av Allan Petterssons personarkiv kan det i teorin vara fullt 
möjligt att digitalisera det. En god tanke är säkert att låta det få samma ordning som enligt  
arkivförteckningen. En poäng med det kan vara att låta innehållet som finns i boxarna också 
får bli kvar i den proveniens som de ordnats och har tillkommit i. På så sätt blir det 
digitaliserade personarkivet också en kopia som man via vissa och under övervakning 
installerade och publika datorer kan se innehållet genom. I denna miljö skall det vara fullt  
möjligt att kunna bläddra mellan boxarna och givetvis även göras sökbart i mån av resurser. 
Allan Petterssons personarkiv som har mycket noter kanske i sig inte är möjligt att göras 
sökbar som med vanlig text men att hitta de olika styckena, skisser till dessa och liknande 
går förmodligen att ordna sökfunktioner till. Samma sak gäller även tidningsurklippen och i 
sådant som hör till personen Allan Pettersson som betyg och andra liknande handlingar. Helt 
fritt kan materialet ännu inte släppas utan det får kunna visas med restriktioner och bundet 
till den fysiska miljön på Uppsala universitetsbibliotek även om den digitala formen i sig 
egentligen inte kräver denna form av vad som skulle kunna liknas som en sluten enklav.

43 Hedell, K. telefonsamtal 2013-05-21
44 Olsson,P-H. mejl inkommet 2013-05-21
45 Hedell, K. telefonsamtal 2013-05-21
46 Över minnesmuren, sid. 10

26



4. Sammanfattande diskussion
Denna uppsats har beskrivit hur en digitaliseringsprocess av Allan Petterssons personarkiv 
skall kunna ske och på vilka grunder man kan gå tillväga. I inledningen problematiserades 
om Niels D. Lunds modell Technology Democracy Culture – the essential triangle. Med 
modellen menade Lund att det finns ett samband mellan kulturellt innehåll, kreativt 
användande och tillgång till digital teknik och tillgängliggörande. Det bakomliggande syftet  
med modellen var att använda den för att säkerställa innehållet för en bredare publik med 
utgångspunkt i ledorden ansvar, kontroll och representation. Med denna modell i fokus är 
det fullt möjligt att digitalisera Allan Petterssons personarkiv. Om man låter innehållet få  
digitaliseras utan att något bortses eller läggs till och tillämpar de metoder som KB tog fram 
för digitalisering så kan man genomföra detta på ett representativt sätt. Viktigt är att de 
kulturella värdena i materialet får komma fram så autentiskt som det är möjligt. I detta ligger  
värdeorden  ansvar, kontroll och representation som man kan följa om man skall använda 
Lunds modell. 

Lunds modell innehöll även en riktning om demokrati och det faktum att personarkivet i sin 
fysiska form och även om det digitaliseras också kanske ha tillkommit i någon form med 
demokratisk tanke bakom. Vi vet att det skänktes som gåva till biblioteket och i syfte att  
bevaras för framtida ändamål. Ett av flera syften med biblioteken är att de som 
kulturarvsinstitutioner också arbetar för att i en demokratisk anda med att göra vårt 
gemensamma kulturarv som i detta fall Allan Petterssons personarkiv, tillgängligt för 
allmänheten. Även om den fysiska pappersformen i nuläget är den som finns kan Lunds 
modell användas för en kommande digitalisering om den bli tillämpad och utförd.

Vidare när det gäller kreativt användande och tillgången till digital teknik så kan det vara en 
stor vinst att låta modellen gå vidare in i ArKA-D-projektets riktlinjer. Denna plattform tog 
fram flera kreativa lösningar när det gäller hur man skall kunna arbeta med innehållet av 
exempelvis ett personarkiv. I det första steget A: Samlingsregistrering dvs. registrerades 
själva objekten och detta utgångsläge med information om innehåll förfinades ytterligare 
med B: Uppmärkning och bildfångst. I detta steg tillförde man metadata så att ytterligare 
information tillfogades objekten och materialet kunde göras sökbart. I nästa steg C: 
Tillförande av Metadata, så utvecklade man metadatainformationen ytterligare så att man 
kunde använda de digitaliserade materialet fullt ut och det fysiska arkivet kunde lämnas helt.  
I det sista och fjärde steget, D: Forskarmedverkan eller Crowd-sourcing, tog man förutsatt 
att publicering var klar in forskarmedverkan till steget och man låter den breda publiken få 
lämna kommentarer till materialet vilket är kreativt och borde kunna ge ny information som 
inte redan är känd om materialets innehåll eller kulturella värden. ArkA-D-plattformen är 
också en lösning på att sammanföra flera olika system till ett som dessutom kan användas av 
många olika användare och på sikt också kunna knyta samman kunskap och vidare att 
förenkla tillgängliggörande och digitalisering.

Uppsatsen tog också upp en presentation av hur tekniken fungerar på Uppsala 
universitetsbiblioteks Reproenhet och detta för att ytterligare visa att tekniken finns 
tillämpad sedan ett antal år tillbaka och att det rent tekniskt också är möjligt, och redan sker,  
daglig digitalisering av äldre material som handskrifter och tryckta böcker.

Vidare diskuterades i uppsatsen att behovet att öka tillgängligheten till vårt kulturarv har  
uppmärksamma i flera olika sammanhang och flera kulturarvsinstitutioner som Uppsala 
universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket och flera andra har dragit igång projekt i syfte att  
uppnå mål som dessa. Ett av behoven har varit att möjliggöra och förenkla användandet av 
materialet och kunna göra det tillgängligt för flera brukare – till och med samtidigt. Gränsen 
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mellan tid och plats kan i detta sammanhang göras till flytande och man är inte längre 
beroende av att besöka och få det arkiverade materialet och handlingar framplockade. 
Material som är känsligt för fysiska påverkningar kan på ett enkelt sätt göras tillgängligt och 
helt utan något slitage eller risk för skador med dyrbara reparationer som följd. Det finns 
även möjligheter att skapa sammanställningar och presentationer av innehållet på ett helt 
annat sätt än vad som var möjligt i den analoga världen. 

Att tillämpa en digitalisering av Allan Petterssons personarkiv enligt Lunds modell samt 
genom ArkA-D-plattformen borde vara fullt möjlig med tanke på att tekniken finns etablerad 
och fungerar. För det innehållsmässiga urvalet står universitetsbiblioteket med sin samlade 
kompetens bakom och med detta i enlighet med ArKA-D-plattformen torde det bli ett lyckat 
resultat. Allan Petterssons personarkiv bör presenteras i enlighet med denna där man ger 
betraktaren möjlighet att se innehållet på samma sätt som handlingarna, musiknoterna,  
breven osv., finns ordnade i sina boxar. Tor att denna metod kan vara lämplig med hänsyn 
till proveniens. Om handlingarna skannas och OCR-behandlas, dvs. den skannade texten 
omvandlas till text som kan redigeras, läsas och skrivas kan de också bli sökbara och detta 
öppnar möjligheter som inte finns i det fysiska, analoga arkivet. Att läsa in delar av 
materialet med OCR-behandling kan även höja vissa delar av kvaliteten med tanke på att i  
de fall OCR-behandlingen har genomförts, kan texterna bli till redigerbar text.

För att återanknyta till de frågor jag ställde inledningen så presenterar jag dem igen:

• Vad händer med arkivet om det digitaliseras?

• Blir det ett ”nytt” arkiv om det digitaliseras?

• Vilka riktlinjer använder Uppsala universitetsbibliotek vid digitalisering och hur ser 
de ut? Hur påverkar dessa materialet?

• Vad händer med upphovsrätten och materialet?

Jag vill inledningsvis kommentera de två första frågorna. Om det blir aktuellt att digitalisera 
Allan Pettersons personarkiv som kommer den digitaliserade versionen att förmodligen bli 
den som används och brukas. I sammanhanget skulle man nästan kunna påstå att det blir 
som ett nytt arkiv med samma innehåll. På sikt skulle det också kunna få samma status som 
pappersarkivet. Skillnaden med det digitala är under förutsättning att det är fullt digitaliserat  
är att det kan bli enkelt att söka i. Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för detta vilket 
inte finns för närvarande. Det digitala dokument som finns för sökningen av idag, visar 
endast vad boxarna innehåller men ingen tillgänglighet när det gäller att dyka djupare i  
materialet. Mycket talar för att en digitalisering av Allan Petterssons personarkiv kan vara en 
god idé, dels för tillgängligheten och dels för att inte slita på det fysiska materialet.

För att försöka besvara frågan om riktlinjerna så är det nog en lämplig metod att använda det 
som ArKA-D-plattformen och dess projekt föreslår. En digitalisering i linje med denna ger 
full sökbarhet i materialet och funktioner med Crowd-sourcing där forskarmedverkan i form 
av kommentarsfält vilka blir synliga på internet, kan tillföra ytterligare kunskap om 
samlingens innehåll osv. En problematik kvarstår dock och det är gällande upphovsrätten.

När det gäller vilka riktlinjer som Uppsala universitetsbibliotek använder sig av vid 
digitalisering finns det olika man kan tillämpa. Jag har tidigare i stycket tidigare forskning 
om personarkiv, nämnt att Dahlström har definierat två begrepp om digitalisering och dessa 
är: Massdigitalisering, dvs. storskalig massdigitalisering eller (Mass digitization) vilket 
handlar om att i mycket omfattande skala digitalisera mycket stora samlingar på relativt kort  
tid. Metoden är industriell med så många steg som möjligt i digitaliseringsprocessen helt 
automatiserad. Den andra metoden är kritisk digitalisering där man förhåller sig till  
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materialet på ett mer manuellt och analytiskt sätt än vid massdigitalisering. Efter mitt besök  
vid Universitetsbibliotekets Reproenhet verkar det som att båda metoder förekommer 
beroende på vilken sort av uppdrag som beställts. Tidigare har jag också nämnt om ArKA-
D-plattformen och när den tas i bruk och börjar tillämpas kanske det ligger det mer till hands 
att tillämpa massdigitalisering. Detta är säkerligen en utmärkt metod men det kan vara av 
vikt att en dokumentation av materialets proveniens och kontext kommer med. Med kontext 
avses även den information som personarkivet har fått tillagt efter det överlämnats till  
biblioteket för förvaring.

När det gäller upphovsrätten och vad som kan hända med materialet så är det Uppsala 
universitetsbibliotek, Carolina Rediviva är den kulturarvsinstitution som äger samlingen 
Allan Petterssons personarkiv. Med detta följer en problematik som gör att det inte hur 
enkelt som helst kan digitaliseras. Detta är att det är att Allan Petterssons personarkiv är 
skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsmannen (Allan Pettersson), dog 1980 vilket innebär 
att skyddet upphör 70 år efter dennes död och i detta sammanhang blir det den 1 januari 
2051. Ett långt stycke tid återstår till dess. Emellertid är en digitalisering fullt möjlig före  
detta datum men under förutsättning att materialet inte visas publikt och att de som innehar  
upphovsrätten (de finns flera: Gudrun Pettersson, Ehrlingförlaget och Gehrmans 
musikförlag) godkänner detta. För att kunna komma åt det digitaliserade materialet måste en 
inloggning av användaren ske och en lösning är att materialet enbart kan visas på några få 
strategiskt utvalda datorer på universitetsbiblioteket. Denna lösning har tillämpats på visst 
bildmaterial och borde också kunna gå att göra med personarkiv. 

Universitetsbiblioteket äger en stor samling av personarkiv som på ett helt annat sätt skulle 
kunna tillgängliggöras om en digitalisering skulle komma att bli aktuellt. Allan Petterssons 
personarkiv är bara ett universitetsbibliotekets ca 700 personarkiv. En digitalisering av alla 
dessa skulle dessutom också bespara onödigt slitage på originalmaterialet och framför allt 
göra en hantering av dessa mängder av information mer övergreppbar. Framtiden får utvisa.
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Bilaga
Allan Petterssons personarkiv, texten hämtad från www.ediffah.org

Katalog över Allan Petterssons arkiv

Arkivbildare Pettersson, Allan (1911-1980), tonsättare
Titel Allan Petterssons arkiv
Tidsperiod 1940--1993
Omfång 1,15 hyllmeter , 34 volymer
Språk Svenska , Franska

Arkivinstitution

Uppsala Universitetsbibliotek
Carolina Rediviva
Dag Hammarskjölds väg 1
Box 510

Signum PetterssonAllan

Innehåll

Studiematerial och skisser till egna verk - symfonier och mindre stycken

Biografiska anmärkningar

Allan Pettersson (1911-1980) var altviolinist och kompositör. Under sin verksamma tid som 
kompositör skrev han bland annat 16 symfonier, konsert för violin och stråkkvartett, konsert 
för stråkorkester och verk för kör och stråkorkester. Han hör till de få svenska tonsättare som 
fått ett internationellt genomslag. Det material som bevaras på Uppsala universitetsbibliotek 
hör till stor del Allan Petterssons kompositionsstudier och därför följer här en liten översikt 
över hans studiegång. Allan Pettersson studerade under 1930-talet i Sverige vid Kungliga 
Musikaliska Akademiens konservatorium. Hans kanske viktigaste ämne på akademien var 
kontrapunkt, vilket han studerade mellan 1937 och 1938 för Melcher Melchers. Efter sina 
studier vid konservatoriet sökte han och fick Jenny Lindstipendiet. Detta ledde till att han 
våren 1939 kunde åka till Paris för att studera. Allan Pettersson återvände till Sverige år 
1940 på grund av krigsutbrottet. Under 1940-talet studerade Pettersson i Stockholm för 
Karl-Birger Blomdahl, Sven Blohm, Herbert Rosenberg och Otto Olsson. Även Tor Mann 
hörde till hans lärare under 1940-talet och kom att göra det även in på 1950-talet. Mellan 
1951 och 1952 vistades Allan Pettersson i Paris för andra gången och hade under denna tid 
Arthur Honegger (hösten 1951-januari 1952), Olivier Messiaen (hösten 1951), Darius 
Milhaud (våren 1952) och René Leibowitz (januari till september 1952) som lärare. Den 
sistnämnde blev hans kanske viktigaste lärare. René Leibowitz (1913-1972) introducerade 
tolvtonstekniken i Frankrike och var kompositör och dirigent. Pettersson studerade 
orkestrering, analys och komposition för Leibowitz. Benämningarna i förteckningen är, med 
undantag för enstaka stavningsdetaljer, tagna från Allan Pettersson egna påskrifter.
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Proveniens

Allan Petterssons arkiv kom i Uppsala universitetsbiblioteks förvar genom att Laila 
Barkefors, under arbetet på sin avhandling, fick låna materialet från tonsättarens maka 
Gudrun Pettersson och sedan 2001 donerade det, på Gudrun Petterssons förslag, till 
handskriftsavdelningen vid Uppsala universitetsbibliotek.

Förvärvsinformation

Acc. nr 2001/19. Gåva av Laila Barkefors

Arkivets struktur

Förvaras i 30 knytkapslar och 4 boxar.

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev
Fotografier
Manuskript
Musikalier
Tryck

Ämnesord

Musik
Musikalier

Andra sökhjälpmedel

  Till katalogen i pdf-format

Litteratur

Barkefors, Laila,  Gallret och stjärnan - Allan Petterssons väg genom Barfotasånger till 
Symfoni  , Doktorsavhandling vid musikhögskolan i Göteborg, Göteborg 1995. 

Förteckning

Översikt

Brev 
Egna verk 
Studier 
Tryck 
Övrigt 
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Brev 

Allan Pettersson 1

Från privatpersoner 
Från okända brevskrivare 

Allan Pettersson 2

Från institutioner 
Till privatpersoner 
Till okända personer 
Till institutioner 
Till/Från andra 
Brevutkast 
Egna verk 

Allan Pettersson 3 fol.

Kompositioner och Skisser (A) 
Concerto pour violon et orchestre 
Stråkkvartett 
Pianostycken 
Tema med variationer 
La Siene 
Blomma säj 

Allan Pettersson 4

Kompositioner och skisser (B) 
Symfoni nr 1(?) (skisser 

Allan Pettersson 5 fol.

Kompositioner och skisser (C) 
Symfoni nr 2 (början till partiturutskrift 

Allan Pettersson 6

Ändringar i egna verk; egna texter 
Ändringar 1954 
Ändringar augusti 1957 
Ändringar augusti 1957 till 23/12-1958 
Idéer till saxofonkonsert kring 1979 
Tidtagning av andra symfonin 
Korrektur till barfotasånger 
Dikter och texter 

Allan Pettersson 7

Anteckningar om egna verk 
Tekniska detaljer (1-14) 
Studier 
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Allan Pettersson 8

Anteckningar (A) 
Das Verbot der Quinter-Parallelen. Eine monographische Studie von Willhelm Tappert. 

Leipzig. (jfr Allan Pettersson 12) 
Kompendium för harmonilära 
Frågor (Herbert Rosenberg) 
Anteckningar (Sven Blohm) 
Anteckningar (2) 
Anteckningar av Allan Pettersson 
Allan Pettersson [1] 
Allan Pettersson [2] 
Allan Pettersson [3] (frågor, fugan, 3-st.) 
Reber-Dubois I (jfr Allan Pettersson 12) 
Reber-Dubois II (jfr Allan Pettersson 12) 
Krenek Studies in Counterpoint, kompendium (Karl-Birger Blomdahl) I 
Krenek Studies in Counterpoint, kompendium (Karl-Birger Blomdahl) II 
Kompendium på U[nterweisung] im Tonsatz av Hindemith I 
Kompendium på U[nterweisung] im Tonsatz av Hindemith II 
Kompendium på U[nterweisung] im Tonsatz av Hindemith III 
Kompendium på U[nterweisung] im Tonsatz av Hindemith IV 
Allan Pettersson (frågor, svårlästa) 
Kompendium till U[nterweisung] im Tonsatz av Hindemith 

Allan Pettersson 9

Anteckningar (B) 
Instrumentation (1) 
Körner und Rathe - Bernburger Kompendium (jfr Allan Pettersson 21) 
Citat ur Guiraud-Busser och Grovlez (Traité Pratique d´instrumentation par Ernest Guiraud. 

Nouvelle Edition completée et revisée par Henri Busser. Préface de Henri Rabaud) 
Hasselgren (forts) m.fl. 
Allan Pettersson (anteckningar, svårlästa) 
Diverse anteckningar om harmoni, kontrapunkt, instrumentationsmässiga klangproblem, 

ortografi m.m. 
Diverse (1) 
Diverse (2) 
Berlioz - Strauss, 1 (Tvååker 1949) (jfr Allan Pettersson 21) 
Berlioz - Strauss, 2 (Tvååker 1949) (jfr Allan Pettersson 21) 
Berlioz - Strauss, 3 (Tvååker 1949) (jfr Allan Pettersson 21) 
Berlioz - Strauss, 4 (Tvååker 1949) (jfr Allan Pettersson 21) 
Berlioz - Strauss, 5 (Tvååker 1949) (jfr Allan Pettersson 21) 
Kompendium (instrumentation) 1 (Tor Mann) 
Kompendium (instrumentation) 2 (Tor Mann) 
Kompendium (instrumentation) 3 (Tor Mann) 
Supplement för instrumentationsanteckningar a (Tor Mann) 
Supplement för instrumentationsanteckningar b (Tor Mann) 
Supplement för instrumentationsanteckningar c (Tor Mann) 
Supplement för instrumentationsanteckningar d (Tor Mann) 
Supplement för instrumentationsanteckningar e (Tor Mann) 
Supplement för instrumentationsanteckningar f (Tor Mann) 
Supplement för instrumentationsanteckningar g (Tor Mann) 
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Supplement för instrumentationsanteckningar h (Tor Mann) 
Instrumentationsanteckningar 1 (1946-1948) 
Instrumentationsanteckningar 2 (1949) 
Instrumentationsanteckningar 3 (1949) 
Instrumentationsanteckningar 4 (1950) 
Instrumentationsanteckningar 5 (1950) 
Instrumentationsanteckningar 6 (1950) 
Instrumentationsanteckningar 7 (april 1950) 
Instrumentationsanteckningar 8 (juni 1950) 
Instrumentationsanteckningar 9 (juli 1950) 
Instrumentationsanteckningar 10 (augusti 1953) 

Allan Pettersson 10

Anteckningar (C) 
Analyse et esthétique Musicale (Messiaen (Paris 1951), Technique de douze sons (I) (René 

Leibowitz) (Paris, januari till april 1952) 
Technique de douze sons et (2) Composition, (3) Analyse (René Leibowitz) (Paris 1952), (4) 

Orchestration. 
Komposition (Darius Milhaud) (1952), (2)Technique de douze sons (René Leibowitz) (Paris, 

april- 1952) 
Technique de douze sons et Analyse (René Leibowitz) (Paris, juni- 1952) 
Technique de douze sons (Composition), Orchestration et Analyse (René Leibowitz) (Paris, 

juli 1952) 
Teknique de douze sons (Composition) Orchestration et Analyse (René Leibowitz) (Paris, 

augusti 1952) 
Komposition (Arthur Honegger) (Paris 1951-1952) 
Analyse (René Leibowitz) (Paris 1952) 

Allan Pettersson 12

Harmonilära (A) 
Harmonilära 1 (Sven Blohm) 
Harmonilära 2 (Sven Blohm) 
Harmonilära 3 (Sven Blohm) 
Harmonilära 4 (Sven Blohm) 
Komplement till harmonilära (Sven Blohm) 

Allan Pettersson 12

Harmnilära (B) 
Klaverutdrag till Samuel Barbers Adagio for Strings Op. 11. 
Kompendium i harmonilära 1 (Sven Blohm) 
Kompendium i harmoni 2 (Sven Blohm) 
Kompendium i harmoni 3 (Sven Blohm) 
Kompendium i harmoni 4 (Sven Blohm) 
Kompendium i harmoni 5 (Sven Blohm) 
Kompendium i harmoni 6 (Sven Blohm) 
Kompendium i harmoni 7 (Sven Blohm) 
Kompendium i harmoni 8 (Sven Blohm) 
Kompendium i harmoni 9 (Sven Blohm) 
Anmärkningar för harmoniövningar 1 (Herbert Rosenberg) 
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Anmärkningar för harmoniövningar 2 (Herbert Rosenberg) 
Supplement till harmonilära (Herbert Rosenberg) 
Bergersons koraler, harmoniserade av Sven Blohm, rättade av Melcher Melchers (jfr Allan 

Pettersson 14) 
Fryklöfs koraler, harmoniserade av Sven Blohm, rättade av Melcher Melchers (jfr Allan 

Pettersson 14) 
Kyrkotonarterna, harmoniserade av Sven Blohm, rättade av Melcher Melchers (jfr Allan 

Pettersson 14) 
Kadenser (ur Sven Erik Svenssons harmonilära) 
Modulationer (ur Sven Erik Svenssons harmonilära) 
Das Verbot der Quinten-Parallelen. Eine monographische Studie von Wilhelm Tappert. 

Leipzig (jfr Allan Pettersson 8) 
Das altérations en général, Chapitre IV (Reber-Dubois) (Réduction) (jfr Allan Pettersson 8) 
Reber-Dubois (exempel) (jfr Allan Pettersson 8) 

Allan Pettersson 13

Harmonilära (C) 
Harmonilära (Herbert Rosenberg) 
Harmonilära 1 
Harmonilära 2 
Harmonilära 3 
Harmonilära 4 
Harmonilära 5 

Allan Pettersson 14

Harmonilära (D) 
Harmoniserade koraler (Fryklöfs) 4-50 (jfr Allan Pettersson 12) 
Koralharmoniseringar [1] (Bergensons) 1-27 (jfr Allan Pettersson 12) 
Koralharmoniseringar [2] (Bergensons) 28-50 (jfr Allan Pettersson 12) 
Koralharmonisering (Kyrkotonarterna) (Sven Blohm) (jfr Allan Pettersson 12) 
Koralharmonisering (Bergenson) (Sven Blohm) (jfr Allan Pettersson 12) 
Koralharmonisering (Fryklöfs) (Sven Blohm) (jfr Allan Pettersson 12) 

Allan Pettersson 15 fol.

Harmonilära (E) Ackompanjemang till givna melodier 
Folkvisa (1 skiss) 
Folkvisa (2 skisser) 
Hafsfrun (3 skisser) 
Magdalena (4 skisser) 
Grufsång (4 skisser) 
De sju röfverne (3 skisser) 
Friare-visa (3 skisser) 
Lilla vallpiga (1 skiss) 
Öfver allt på jorden (2 skisser) 
I Magdalena (folkvisa) (2 skisser) 
II Hertig Fröjdenborg och fröken Adelin (2 skisser) 
Häfte: Hansen, J.A Josephson, W.A. Mozart, Barnekow, Brahms, A. Tegnér, Olof Holmberg, 

W.A. Mozart (1-12) 
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Allan Pettersson 16

Kontrapunkt (A) 
Kontrapunkt 1 (ej namngiven lärare) 
Kontrapunkt 2 (ej namngiven lärare) 
Kontrapunkt 3 (ej namngiven lärare) 

Allan Pettersson 17

Kontrapunkt (B) 
Kompendium i kontrapunkt 1 (Regler) (Otto Olsson) 
Kompendium i kontrapunkt 2 (Regler) (Otto Olsson) 
Kompendium i kontrapunkt 3 (Regler) (Otto Olsson) 
Kompendium i kontrapunkt 4 (Regler) (Otto Olsson) 
Kompendium i kontrapunkt 5 (Regler) (Otto Olsson) 
Kompendium i kontrapunkt 6 (Regler) (Otto Olsson) 
Stickprov ur verk av Josquin och Palestrina 1 (Otto Olsson?) 
Stickprov ur verk av Josquin och Palestrina 2 (Otto Olsson?) 
Exempel på 6/5 ackordanvändande i koral samt kadensslut där de två näst sista 

meloditonerna äro de samma (ur Koralboken Otto Olsson) 
Kompendium i kontrapunkt 1 (med inledande kritik av Olsson över de skrivböcker i 

harmoni som gjorts för Blohm) 
Kompendium i Kontrapunkt 2 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 3 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 4 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 5 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 6 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 7 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 8 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 9 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 10 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 11 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 12 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 13 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 14 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 15 (Otto Olsson) 
Kompendium i Kontrapunkt 16 (Otto Olsson) 

Allan Pettersson 18 fol.

Kontrapunkt (C) 
Kontrapunkt 1 (Otto Olsson) 
Kontrapunkt 2 (Otto Olsson) 
Kontrapunkt 3 (Otto Olsson) 
Kontrapunkt 4 (Otto Olsson) 
Kontrapunkt 5 (Otto Olsson) 
Kontrapunkt 6 (Otto Olsson) 
Kontrapunkt 7 (Otto Olsson) 
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Allan Pettersson 19 fol.

Kontrapunkt (D) 
Kontrapunkt 1 (Karl-Birger Blomdahl) 
Kontrapunkt 2 (Karl-Birger Blomdahl) 
Kontrapunkt 3 (Karl-Birger Blomdahl) 
Kontrapunkt 4 (Karl-Birger Blomdahl) 
Kontrapunkt 5 (Karl-Birger Blomdahl) 

Allan Pettersson 20 fol.

Kontrapunkt (E) 
Analys av Das wohltempierte Klavier ur Bachstudier av Karl Englund 
Kontrapunktövningar (inventioner, fugans dux och comes) 
(Beispiele und Aufgaben zum Kontrapunkt) se Allan Pettersson 28. 

Allan Pettersson 21

Instrumentation (A) 
Theo A. Körner und Otto Rathe-Bernburger, Instrumentations-Tabelle für Grosses, Salon 

und Jazzorchester 1 (för Alex von Fielitz) (jfr Allan Pettersson 9) 
Instrumentations-Tabelle von Theo A. Körner und Otto Rathe-Bernburger 2 (jfr Allan 

Pettersson 9) 
Instrumentations-Tabelle von Theo A. Körner und Otto Rathe-Bernburger 3 (jfr Allan 

Pettersson 9) 
Instrumentations-Tabelle von Theo A. Körner und Otto Rathe-Bernburger 4 (jfr Allan 

Pettersson 9) 
Instrumentations-Tabelle von Theo A. Körner und Otto Rathe-Bernburger 5 (jfr Allan 

Pettersson 9) 
Instrumentation 1 (för Gunnar Stern) 
Partitur-notationer 
Partitur-exempel ur Instrumenten Lehre von A. Sevaert 1 
Partitur-exempel ur Sevaert 2 
Strödda anteckningar ur Instrumentationslehre von Hector Berlioz, ergänzt und revidiert von 

Richard Strauss, 1 (Tvååker, juli, 1949) (jfr Allan Pettersson 9) 
Strödda anteckningar ur Berlioz-Strauss, 2 (Tvååker, juli, 1949) (jfr Allan Pettersson 9) 
Strödda anteckningar ur Berlioz-Strauss, 3 (Tvååker, juli, 1949) (jfr Allan Pettersson 9) 
Strödda anteckningar ur Berlioz-Strauss, 4 (Tvååker, juli, 1949) (jfr Allan Pettersson 9) 
Kompendium till "Instrumentationsanteckningar" 

Allan Pettersson 22 fol.

Instrumentationsövningar (B) (1950) 
Beethoven, Sonata Op. 49 nr 1 
Beethoven, Sonata Op. 49 nr 2 
Beethoven, Sonata Op. 101 (notutgåva, se: Allan Pettersson 28) 
Honegger, Le Cahier Romand 
Honegger, Le Cahier Romand 
Hindemith, Ludus Tonalis, Preludium nr 1. 
Hindemith, Ludus Tonalis, Preludium nr 8. (hela 35) 
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Allan Pettersson 23

Orkestreringsövningar (A) 

Allan Pettersson 24 fol.

Orkestreringsövningar (B) 

Allan Pettersson 25

Kompositionsövningar (A) 
Leibowitzs modeller 1/L/-29/L/ 
Korta kompositionsövningar för olika instrument 
Bilaga I-V 
Serie till ex: 83, 84, 85 
Orchestre de chambre 
Tableau des Formes serielles des variations pour orchestre, Schubert(?) Op. 31. 

Allan Pettersson 26 fol.

Kompositionsövningar (B) 
Introduktion 1-4 +ex. a 
Canon, Fugata (chap. X) 
Type Unité motivique thematique 
Der Wegweiser (Schubert) 
Cadence 

Allan Pettersson 27

Analysövningar 
Analysövningar 
Övningar och studier av Leibowitz analyser 
Tryck 

Allan Pettersson 28

Notutgåvor 
O, det sjunger. Sånger av Egon Zandelin, Helsingfors 1945, Filadelifia, Centraltryckeriet 
Arnold Schoenberg, Fourth String Quartet Op. 37, G. Schirmer's Edition of Study Scores of 

Orchestral Works and Chamber Music. New York, G. Schirmer, inc. 
Arnold Schoenberg, Suite für clavier Op. 25, Wien, Universal Edition. 
Beispiele und Aufgaben zum Kontrapunkt zusammengestellt von Stephan Krehl, Berlin 

1926, Walter de Gruyter &amp; Co. 
Bach, Fantasia Cromatica E Fuga per Pianoforte (Bülow) Milano 1946, G. Ricordi &amp; 

C. 
Symphonies de Jos. Haydn arrangés pour piano seul par R. Wittmann. Leipzig, C. F. Peters. 
Sonate Op. 101. A dur für das pianoforte von L. van Beethoven, bearbeitet von Hans von 

Bülow, Berlin 1891, J. G. Cotta'sche Buchandlung Nachfolger. (se Allan Pettersson 29) 

Allan Pettersson 29 fol.

Faksimilutgåvor 
Sonate Op. 101. A dur für das pianoforte von L. van Beethoven, bearbeitet von Hans von 

Bülow, Berlin 1891, J. G. Cotta'sche Buchandlung Nachfolger. (notutgåva) 
René Leibowitz, Second String Quartet Op. 22. 
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Alban Berg, Quatro Mélodies pour Chant et Piano Op. 2. Orchestrés par René Liebowitz 
Arnold Schoenberg, Fantasy for Violin with Piano Accompassiment [accompaniment] 
René Leibowitz, Perpeturum Mobile: The City, Op. 24. 
Arnold Schoenberg, Three Songs, Orchestrated by René Leibowitz 

Allan Pettersson 30

Tidningsklipp, 1950-talet 

Allan Pettersson 31

Tidningsklipp, 1960-talet 

Allan Pettersson 32

Tidningsklipp, 1970-1990-tal 

Allan Pettersson 33

Diverse tryck 
Programblad m.m. 
Övrigt 

Allan Pettersson 34 fol.

Biografica/Diverse/Foton 
Rekommendationsbrev, betyg, konfirmationsintyg, låneavtal, anställningsavtal, livsteckning 

av Allan Pettersson, tio anteckningsböcker med betraktelser över livet i allmänhet och 
musik i synnerhet, fyra franska dikter, olika foton på Allan Pettersson bland annat i 
samband med studier i Frankrike, m.m. 
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