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Ordföranden har ordet
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Den stora nyheten i det förra numret av TAM-revy var att vi hade
beslutat om att flytta till nya arkivlokaler. Den stora nyheten är
nu att vi flyttat in i de nya lokalerna på Grindstugatan 48-50 i

Bromma. Det har blivit precis så bra som utlovades av arkivchefen Annelie
Johansson i förra numret av TAM-Revy. Tyvärr kan inte Annelie skriva in-
troduktionen till detta nummer av TAM-revy eftersom Annelie är sjuk.
Annelie och övriga medarbetare har lagt ner ett fantastiskt arbete för att få
lokalerna ändamålsenliga för TAM-Arkivs behov.

Mycket av TAM-Arkivs energi har under de senaste månaderna gått till
att klara flytten. Nu är vi som sagt på plats och vi har haft en invigning av
lokalerna. Invigningen speglas i särskilt reportage i detta nummer av
TAM-Revy. Både styrelsen och personalen på TAM-Arkiv uppskattar
mycket det stora intresse som visades invigningen.

Nu är det åter igen full fart i forskarsalen och det går att lämna acces-
sioner i full utsträckning igen.

TAM-Arkivs nya lokaler är nu i samma fastighet som en annan stor ar-
kivinstitution – Stockholms företagsminnen som under vår flytt har passat
på att ändra namn till Centrum för näringslivshistoria. Samlokaliseringen
kommer att ge positiva effekter åt båda arkivinstitutionerna. Man kan
konstatera att den tidigare industrifastigheten i Bromma kommer att vara
en av de viktigaste platserna i landet för forskning om yrken, fackförbund
och näringsliv och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Styrelsen har pekat ut tillgängliggörande av arkivmaterial som en av de
viktigaste frågorna för årets arbete. TAM-Arkivs forskningsråd bidrar på
ett förtjänstfullt sätt i detta arbete. För tillgängliggörande och långtidsbe-
varande satsar TAM-Arkiv också på en ökad digitalisering. Det här numret
av TAM-Revy har två artiklar visar på hur TAM-Arkiv kan användas i
forskningssyfte. Det är dels Björn Nilssons artikel om lönestatestik i SIF
och dels Anna Götlinds artikel om sjuksköterskornas hundraåriga historia.

Nu hälsar vi alla gamla och nya besökare välkomna till Grindstugevägen
48-50.

Bromma i mars 2006
Solweig Eklund
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TAM-Arkivs medlemmar 1 mars 2006
• Akademikerförbundet SSR
• Civilekonomerna
• DIK
• Fackförbundet ST
• Farmaciförbundet 
• Finansförbundet
• Förhandlings- och samverkansrådet (PTK)
• Försvarsförbundet
• Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF)
• Journalistförbundet
• Lotsförbundet
• Lärarförbundet
• Nordiska Finansanställdas Union (NFU)
• Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
• Polisförbundet

• Sif
• SKTF
• Skogs- och lantbrukstjänstemannaför-

bundet (SLF)
• Svenska Folkhögskolans Lärarförbund

(SFHL)
• Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF)
• Sveriges Tandläkarförbund
• Teaterförbundet (TF)
• Tjänstemannaförbundet HTF
• Tjänstemännens Centralorganisation

(TCO)
• Tull-Kust
• Vårdförbundet
• Yrkesföreningen Miljö och Hälsa (YMH)



Arkivariearkiv

I dagarna har TAM-Arkiv gjort en intressant accession. Vi
har fått in ett av DIKs föreningsarkiv, nämligen arkivet

för Sveriges Arkivtjänstemäns Förening, ARK. Föreningen
organiserar majoriteten av Sveriges arkivarier samt stude-
rande inom arkivvetenskap.

ARK grundades 1936 under namnet Arkivstatens tjäns-
temannaförening och fick sitt nuvarande namn 1964.
Arkivet, som omfattar 1,8 hyllmeter, överfördes från Riksar-
kivet där det också förtecknats.
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NoteratNoterat

Träff för arkivhandläggare

För ungefär ett år sedan träffades arkivhandläggarna på
våra medlemsorganisationer och fick då chansen att

bese de nya lokalerna. Nu är det dags igen! I dagarna går
en inbjudan ut till arkivhandläggarna för en ny träff. Det
blir den 1 juni kl 13.30 och den här gången i de inredda,
ljusa och fräscha lokalerna i Bromma.

Klela har fått tvillingar

Klela Orahem Stenberg
som är TAM-Arkivs kon-

torist/assistent har fått tvil-
lingar och kommer att vara
föräldraledig en tid fram-
över. Jessica Wahlén vikari-
erar för närvarande för Kle-
la och tar hand om telefon-
service och administrativa
uppgifter.

Inger Ouchterlony som
var anställd som arkivassi-
stent gick i pension vid års-
skiftet.

Stämma i TAM-Arkiv

TAM-Arkiv håller stämma den 29 maj 2006 kl 10.00 i de
egna lokalerna på Grindstuvägen 48-50.

Motioner till stämman ska vara styrelsen till handa se-
nast den 17 april.

Polisminnesinsamling

TAM-arkivs forskningsråd har tagit initiativ till en insam-
ling av polisminnen. Insamlingen görs i samarbete

med Arbetets museum, Polismuseet, Polisförbundet och
Arbetslivsinstitutet. Ett upprop som når de flesta poliser i
landet har gått ut via bland annat fackförbundspressen. I
uppropet betonas att det är polisers vardagsarbete som är
av intresse. Bland annat efterfrågas erfarenheter från or-
ganisationsförändringar som till exempel förstatligandet
av polisen 1965, relationer mellan män och kvinnor inom
yrkesgruppen samt uppfattningar om vad som är ett kva-
litativt bra polisarbete och hur detta har förändrats.

Insamlingen beräknas vara avslutad den 15 augusti
2006. Förhoppningsvis kan resultatet leda till att ett urval
av minnesanteckningarna kan publiceras i antologiform.
I samband med insamlingen har också ett forskningspro-
jekt satts i gång vid Arbetslivsinstitutet kring polisarbetets
organisation, identitet och genusordning. De insamlade
minnena kommer att utgöra en del av underlaget i detta
projekt.
De som är mer intresserade av insamlingen eller projektet
kan ta kontakt med Mats Greiff (mats.greiff@lut.mah.se).

Mats Greiff

Seminarium

TCO anordnar i höst ett seminarium om Daco,De Anställ-
das Centralorganisation.

Daco grundades 3 maj 1931 som en centralorganisation
för privat anställda tjänstemän.
Daco är sålunda en föregångare till nuvarande TCO. På
TAM-Arkiv finns Daco:s arkiv bevarat.TAM kommer att bid-
ra till seminariet dels genom utdelande av Finn Berg-
strands avhandling Daco 1931-1937, dels genom ett före-
drag av forskningsrådets ordförande Mats Greiff. Berg-
strands avhandling kom ut 2003, som nr 2 i serien Tjänste-
män & Historia utgiven av TAM-Arkivs forskningsråd.

Arkivchef sökes
TAM-Arkiv behöver en ny chef med helhetsansvar 
för drift och utveckling.

För mer information se annons på TAM-Arkivs 
hemsida: www.tam-arkiv.se
Ansökan ska bestå av meritförteckning och ett 
personligt brev.
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I Svensk sjuksköterskeförenings
(SSF) arkiv, som förvaras i TAM-
Arkiv, finns tre volymer med be-
teckningen Övriga handlingar. I en
av dessa återfinns en stor samling
handskrivna körnoter, vissa av dem
duplicerade i flera exemplar. Många
av sångerna är välkända, som Gläns
över sjö och strand, Kristallen den
fina och En vänlig grönskas rika
dräkt (den senare dock i en ovanlig
tonsättning). Arrangemangen av
sångerna är i nästan samtliga fall
för tre- eller fyrstämmig damkör.
Men vad är det då för kör som har
lämnat efter sig dessa noter?

Läsningen av SSF:s samlade års-
berättelse från 1910-20 kan ge be-
sked. Där kan vi läsa att 1916, un-
der en av föreningen anordnad så
kallad repetitionskurs för utbildade
sjuksköterskor som ville förkovra
sig ytterligare, bildades föreningens
sångkör

...som sedermera medverkat vid
alla högtidliga tillfällen och i så
hög grad bidragit till glädjen
och trefnaden vid många av för-
eningens samkväm. Kören, som
ledes af en framstående fack-
man, har regelbundna öfningar
under vintermånaderna, när ar-
betet inom sjukvården icke läg-
ger hinder därför.1

Läser vi vidare i SSFs årsberättelser
får vi veta att kören uppträdde inte
bara vid interna samkväm och fest-
ligheter utan också sjöng på sjuk-
hus, ålderdomshem och andra vår-
dinrättningar i Stockholmstrakten.
Kören medverkade vidare vid de
nordiska och internationella kon-
gresser som SSF arrangerade 1926

och 1949. Man sjöng i konserthu-
set vid världshälsodagens firande
1954, och vid flera tillfällen på
Skansen, till exempel vid ”ljusfest-
en till minne av Florence Nigh-
tingale” 1947 och vid TCOs kon-
gressdag 1952. 

En av sångerna i bunten med
körnoter har titeln Tjänande hän-
der och är ”tillägnad den svenska
sjuksköterskekåren av författaren
och tonsättaren”. Författaren var
visdiktaren Nils Bolander (1902-
1959), som egentligen var präst
och sedermera biskop i Lund, och
tonsättaren Ejnar Ekberg (1886-
1954). En av verserna lyder:

Vi vilja vara de goda orden,
vi som fått systerkall,
alla de läkande, ömma orden,
dämpande hatet och hånet på
jorden
mjukt med sitt milda svall.2

Vi möter i denna sång en bild av
sjuksköterskan som den alltigenom
uppoffrande, kärleksfulla kvinnan,
som ska sprida ljus, värme och fred
över världen. Denna syn på yrket,
eller snarare kallet, har långt fram i
tiden kommit att prägla många
svenskars bild av sjuksköterskan,
men också hennes självbild (fram
till 1950-talet var sjuksköterskan
per definition alltid en hon). 

*

År 2010 firar Svensk sjuksköterske-
förening sitt hundraårsjubileum,
och undertecknad har fått i upp-
drag att i bokform sammanfatta de
hundra åren av föreningsverksam-
het, men också skildra hur sjukskö-

Svenska sjuksköterskor 
under hundra år

Av Anna Götlind

terskeyrket har förändrats i ljuset av
hundra år av samhällsförändringar. 

Åtskilligt har redan skrivits om
svenska sjuksköterskor, inte minst
en rad intressanta doktorsavhand-
lingar som har utkommit de senas-
te åren.3 Flera av dessa behandlar
föreningens pionjärtid, och hur
sjuksköterskekåren formerar sig
och skapar sin profession. Andra
tar upp mer sentida frågor, till ex-
empel männens inträde i yrket på
1950-talet. SSFs arkiv har i samtli-
ga dessa fall utgjort en viktig källa,
och man kan vid en titt i besökslig-
garen konstatera att arkivet är ett av
de mer flitigt utnyttjade i TAM-Ar-
kiv. En berättigad fråga är då natur-
ligtvis varför det nu ska skrivas en
bok till.

Tanken denna gång är att i po-

1. SSFs arkiv, B2: Årsberättelse 1910-20,
TAM-Arkiv. 
2. SSFs arkiv, Ö5: Övriga handlingar,
TAM-Arkiv.
3. Se till exempel Agneta Emanuelsson,
Pionjärer i vitt: Professionella och fackliga
strategier bland svenska sjuksköterskor och
sjukvårdsbiträden, 1851-1939 (Uppsala,
1991); Åsa Andersson, Ett högt och ädelt
kall: Kalltankens betydelse för sjuksköters-
keyrkets formering 1850-1933, Skrifter
från institutionen för historiska studier
(Umeå, 2002); Henrik Eriksson, Den di-
plomatiska punkten – maskulinitet som
kroppsligt identitetsskapande projekt i
svensk sjuksköterskeutbildning (Göteborg,
2002); Helén Strömberg, Sjukvårdens in-
dustrialisering: Mellan curing and caring -
sjuksköterskearbetets omvandling, Umeå
Studies in Economic History 29 (Umeå,
2004); Sune G. Dufwa, Kön, lön och kar-
riär: Sjuksköterskeyrkes omvandling under
1900-talet, Acta Wexionensia No 40
(Växjö, 2004).

Noter
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att inledningsvis ha varit en tämli-
gen liten, elitistiskt intresseföre-
ning av framför allt sjuksköterskor
från Stockholm till att bli en strid-
bar och framgångsrikt fackföre-
ning. SSF är till exempel den enda
intresseorganisation i Sverige som
har tvingat fram en extra riksdag.
Det skedde 1951 och bakgrunden
var SSFs krav på höjda löner och
ett därmed sammanhängande hot
om massuppsägningar. Situationen
ansågs så farlig för landet att riks-
dagsledamöterna tvingades avbryta
sina semesterledigheter. Resultatet
av dramatiken blev för sjuksköters-
kornas del mycket gynnsamt,
bland annat en uppflyttning två lö-
negrader för praktiskt taget alla
sjuksköterskor och ett tillbakadra-
gande av regeringens proposition
om en tjänstepliktslag.

I dag, mer än sextio år senare,
driver SSF ingen egen facklig kamp
och tvingar inte fram några extra-
riksdagar. Den fackliga verksamhe-
ten överfördes i samband med en
omorganisation av föreningen på
1970-talet till SHSTF/Vårdför-
bundet. I dag fungerar SSF återi-
gen som en yrkesförening, dock
utan de elitistiska inslag som ut-
märkte föreningen vid starten. SSF
organiserar i dag cirka 90 000 sjuk-
sköterskor, och föreningens främs-
ta uppgift är att ”främja forskning,
utveckling och utbildning inom
vård och omsorg”.5

Att författa en jubileumsskrift är
alltid ett vanskligt uppdrag. Vilket
perspektiv ska man välja? Vilka
händelser ska lyftas fram? Vilka
röster ska få höras? Som forskare

nen på sjuksköterskeutbildningen.
Tanken är att den ska vara rikt illu-
strerad, och här kommer det myck-
et rika bildmaterial med anknyt-
ning till SSF som finns inlagt i
TAM-Arkivs bilddatabas Pictor att
bli centralt.

Till SSFs 50-årsjubileum 1960
beställdes det också en skrift, och
en imponerande sådan: Eva Bohms
Okänd, godkänd, legitimerad.4 Vi
får i denna, i en mycket intresse-
väckande och välformulerad text,
följa hur föreningen utvecklas från

pulärvetenskaplig form samman-
fatta det viktigaste av den forsk-
ning kring SSF och den svenska
sjuksköterskekåren som har gjorts
under senare tid, men också, ge-
nom en ny djupdykning i arkivet,
lyfta fram utvecklingen de senaste
femtio åren, vilken delvis är dåligt
belyst. Boken, som ska vara klar
hösten 2009, kommer att rikta sig
dels till föreningens medlemmar
och förtroendevalda, men är också
tänkt att kunna användas som
kursbok på den inledande termi-

4. Eva Bohm, Okänd, godkänd, legitime-
rad: Svensk sjuksköterskeförenings första 50
år (Stockholm, 1961); andra översedda
upplagan (SSF/Stockholm, 1972). Också
till föreningens 75-årsjubileum utgavs en
skrift: Zetterström Lagervall, Gerd; Gun-
ni Kullberg; Mäjt Rabo & Åke Olsson,
Systerskap i förändring – en bok utgiven
till SSFs 75-årsjubileum 1985 (SSF/Stock-
holm, 1985).
5. SSFs hemsida: www.swenurse.se.

Noter

Tjänande händer, sång tillägnad svenska sjuksköterskekåren. Författare är Nils Bolander och
tonsättare Ejnar Ekberg. Dokument i Svensk sjuksköterskeförenings arkiv på TAM-Arkiv.
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och författare är man alltid barn av
sin tid och resultatet kommer där-
för att spegla den syn på historia
som är rådande då boken skrivs. Så
kommer naturligtvis också bli fallet
med den här aktuella boken.

Jag är själv ingen sjuksköterska,
mina personliga erfarenheter av
vårdområdet är mycket begränsade
(tack och lov), och min egen forsk-
ningserfarenhet på området är i det
närmaste obefintligt. Allt detta kan
möjligen ses som svagheter, men
jag menar att det också kan ses som
en möjlighet. De tidigare SSF-his-
torikerna är som regel skrivna ur
ett inifrånperspektiv av förening-
ens egna medlemmar. Ett nyfiket –
och samtidigt kritiskt – utifrånper-
spektiv på ämnet kan förhopp-
ningsvis ge en något annan bild
både av yrket och föreningen.

Bland de områden som senare
tids forskning kring sjuksköterskor
har lyft fram och fokuserat och
som kommer att behandlas i boken
kan nämnas professionaliserings-
processen, synen på kallet, förhåll-
andet till andra grupper inom
vårdhierarkin, men också hur yrket
har förändrats i takt med en allt
mer industrialiserad och teknikfie-
rad vård, och en alltmer akademi-
serad yrkesutbildning där omvård-
nadsämnet i dag står i centrum. Ett
uttalat genusperspektiv genomsy-
rar också mycket av den senaste
forskningen kring sjuksköterskor,
och det kommer naturligt nog ock-
så prägla den nu aktuella boken.
Den övergripande frågan i boken
om SSFs hundra år kommer vara
hur man inom föreningen har
mött och hanterat alla dessa för-
ändringar av yrket och dess villkor.

*

Till sist: Svensk sjuksköterskeföre-
nings sångkör tycks ha existerat
fram till mitten av 1950-talet, då
den ganska omärkligt försvinner ut
ur årsmötesprotokollen. I dag finns
ingen körverksamhet i föreningens
regi, som kan stå för underhållning-
en vid föreningsmöten och vid mer

högtidliga tillfällen. En förklaring är
naturligtvis det faktum att förening-
en i dag är så enormt mycket större
än då den startade och att medlem-
marna är sprida över hela landet.
SSF av år 2005 är något helt annat
än den lilla klick elitsjuksköterskor
från Stockholm som för snart
hundra år sedan bildade förening-
en. Att man skulle ha en egen kör-
verksamhet ter sig helt orealistiskt.
(Därmed inte sagt att sjuksköters-
kor inte längre sjunger i kör, men
det sker inte längre i SSFs regi.)

Det faktum att SSF under hela
första halvan av 1900-talet hade en
egen kör, med en avlönad körleda-
re, är dock intressant, och vittnar
om att också denna typ av organi-
sation bidrog till det helt unika
svenska körlivet. Vi vet att just kör-
sång har varit viktiga inslag i alla
folkrörelser, något som är delvis ut-
forskat när det gäller arbetarrörel-
sen och de andra ”klassiska” folkrö-
relserna. Men vilken roll spelade
körsången för den framväxande
tjänstemannarörelsen? Kan vi hitta
fler exempel på att det fanns orga-
niserad körverksamhet också inom
andra tjänstemannaorganisationer?
Och vilken roll kan dessa körer i så
fall ha spelat? Kan körsjungandet
möjligen, för att hänvisa till den
amerikanske statsvetaren Robert E.
Putnam, ha bidragit till att bygga
upp ett socialt kapital och att skapa
tillitsfulla relationer mellan perso-
ner?6 Hör av er till undertecknad
om ni vet mer om tjänstemanna-
körer – vem vet, kanske kan det bli
ett nytt litet forskningsprojekt där
TAM-Arkiv kan lämna upplys-
ningar!

Anna Götlind är professor i historia 
vid Högskolan Dalarna. 
ago@du.se

Pågående
forskning
En av TAM-Arkivs flitigaste besök-
are, Björn Nilsson, har just inkom-
mit med två ytterligare uppsatser.
Björn, som forskat vid Södertörns
Högskola, har skrivit en DE-upp-
sats ”I en klass för sig...? Industri-
tjänstemän och klassbildning på
ASEA och L M Ericsson” samt en
magisteruppsats ” Man kan få annat
arbete! Några aspekter på arbets-
kraftsbrist hos ASEA och L M
Ericsson efter andra världskriget”.
Björn har på TAM-Arkiv använt
både SIF:s arkiv och arkivet från
SIF-klubben på Ericsson. På folk-
rörelsearkivet i Västerås har han
använt material från SIF avd. 11.
Till detta kommer givetvis besök
på flera andra institutioner.
Björn Nilssons forskning visar hur
man kan komplettera centralt och
Stockholmsmaterial på TAM-Arkiv
med tjänstemannamaterial i lokala
arkiv på andra orter i landet. 
På nästa sida i TAM-Revy berättar
Björn om sin forskning.

En annan forskare i SIF:s materi-
al är Åke Nilsson från SIF i Oskars-
hamn, som studerar information
och broschyrer i förbundet.

För närvarande är lärarområdet
det som tilldrar sig störst intresse
bland våra forskare.
Johanna Ringarp studerar kommu-
naliseringen av lärarkåren, i Umeå
pågår ett projekt om danspeda-
gogerna och på Institutionen för
Utbildningsvetenskap vid Linköp-
ings universitet bedriver Göran
Sparrlöf sedan länge ett projekt om
folkskollärarnas organisationer. Det
gäller både Sveriges folkskollärar-
förbund, Sveriges Folkskollära-
rinneförbund och SAF – Sveriges
Allmänna Folkskollärarförening.
Johan Söderström från Stockholms
universitet har dessutom just på-
börjat en uppsats om stipendiat-
och reseberättelser i SAFs arkiv.

6. Se till exempel Robert E. Putnam, Den
fungerande demokratin: Medborgarandans
rötter i Italien (Nordstedt/Stockholm,
1996).

Noter
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den som ur olika aspekter intresse-
rar sig för Sveriges ekonomi under
efterkrigstiden är det här materialet
av synnerligen stort intresse. Samti-
digt är det trögarbetat, med många
statistikböcker att skriva av. En
dröm vore att få alla dessa pappers-
data omvandlade till datafiler som
kan köras i kalkylprogram. Löne-
statistiken är intressant bara som
den är för olika typer av forskning.
Men om lönedata funnes i filer
som går att samköra med annat
statistiskt material (man kan tänka
sig analyser med demografiska
data, produktivitetsserier, brutto-
nationalprodukt, aktiekurser, ut-
bildning eller vad som helst som
det går att göra siffror av) så skulle
vi verkligen ha en guldgruva att ösa
ur. ”Vi” i detta fall kan vara histori-
ker, ekonomhistoriker, national-
ekonomer, sociologer. Vill man föl-
ja löneutvecklingen exempelvis för
telefonister under bortåt fyrtio års
tid bör det vara möjligt med hjälp
av de här uppgifterna. Jag gjorde
det i alla fall för cirka trettio år. Eller
om man är intresserad av vad som

TAM – många uppslag för forskaren

Av  Björn Nilsson

Björn Nilsson, tidigare industritjänsteman och numera studerande
vid Södertörns högskola, har en del erfarenheter och uppslag att för-
medla efter ett par års letande i TAM:s gömmor.

För några år sedan planerade jag en
uppsats i nationalekonomi och
tänkte att lönedata från mitt gamla
fackförbund SIF kunde vara an-
vändbara. Jag hade ju varit inblan-
dad i fackligt arbete en gång och
visste hur materialet kunde se ut.
Men fanns den gamla statistiken
kvar, och i så fall var? Jag stod som
ett levande frågetecken när en pen-
sionerad ombudsman från SIF
(tack, Arne, du vet inte vad du var
med om att sätta igång!) talade om
att deras gamla lönestatistik fanns i
något som hette TAM. Det var
bara en sak att göra: gå dit och se
vad det var för ställe. Och sedan
var jag fast i TAM-beroendet. 

Det finns beroendeförhållanden
som är positiva och givande. Hit-
tills har arkiven hos TAM givit un-
derlag till uppsatser om tjänste-
mannalöner, kontorsrationaliser-
ing, arbetskraftsbristen omkring
1950 och eventuell klassbildning
bland tjänstemän i industrin. 

Min forskning handlar alltså
mycket om industritjänstemännens
historia. Det finns tänkare som tror
att man inte kan förstå de moderna
industrisamhällenas utveckling om
man inte undersöker tjänstemän-
nens roll. En av dessa tänkare var
sociologen Fritz Croner som tving-
ades lämna Tyskland på 1930-talet
och sedan blev pionjär inom svensk
forskning om tjänstemän. Hans ef-
terlämnade papper finns i TAM:s ar-
kiv. De skall jag nog läsa någon gång.

De tjänstemannafackliga central-
organisationernas arkiv förvaras hos
TAM, inklusive korrespondens,
rapporter och annat som berör lo-

kalavdelningar och klubbar. Därför
behövde jag inte åka till Västerås
för att ta del av en ilsken brevväx-
ling med anledning av en konflikt
mellan organiserade och oorganise-
rade tjänstemän på ASEA 1948 –
den fanns i centrala SIF:s korre-
spondens hos TAM. 

Är man intresserad av en flersi-
dig beskrivning av vad som hänt
inom ett företag kan TAM:s arkiv
ge en del av bilden. När jag i dagar-
na studerar vissa förhållanden på 
L M Ericsson så får jag industri-
tjänstemännen hos TAM, företaget
hos Företagsminnen och verkstads-
klubben hos Arbetarrörelsens Arkiv
och Bibliotek. Pusselbitar som sak-
nas på ett ställe kan finnas på ett an-
nat. Arkiven kompletterar varandra.

Det finns mycket i TAM:s arkiv
som är värt vidare bearbetning. Tag
exempelvis lönestatistik från Svens-
ka Industritjänstemannaförbundet
från 1940-talet fram till 1997. För

Något att stoppa in i datorn? Lönestatistik för telefonister 1978.
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hände med lönerna för datafolk på
1960-talet jämfört med hur det var
omkring 1990? Hur löneskillna-
derna såg ut under olika perioder
inom eller mellan olika yrkes-
grupper – hur betalades stansope-
ratrisen jämfört med chefen för –
datacentralen? Vaktmästaren jäm-
fört med chefen för ritkontoret? 

Statistiken var under sina bästa
år (från mitten av 70-talet till bör-
jan av 90-talet) kopplad till den be-
fattningsnomenklatur som var ge-
mensam för arbetsgivarna och flera
fackliga organisationer. Förutom
industritjänstemännen i SIF fanns
arbetsledare, civilingenjörer och
handelstjänstemän med. Därmed
får vi ett material som täcker en
stor del av de privatanställda tjänste-
männen. 

Nu är ju materialet inte helt
okomplicerat eftersom den verklig-
het som statistiken beskriver för-
ändras på olika sätt. Yrken kom-
mer och går, slås ihop eller delas,
regional uppdelning ändras. Under
1990-talet byttes dessutom hela
den gamla befattningsnomenklatu-
ren ut, samtidigt som SAF hoppa-
de av samarbetet och statistiken
blev en angelägenhet bara för SIF.
Det skulle alltså behövas att folk
som kan materialet gör en hand-
ledning för att förklara hur det fun-
gerar. Med digitalisering och hand-
ledning bör det vara möjligt att pro-
ducera något som duktiga statisti-
ker och ekonometriker kan arbeta
vidare med. Kanske det skulle vara
ett intresse för SIF och andra fack-
liga organisationer att finansiera en
digitalisering av sin gamla statistik?

Gästerna hälsades välkomna och
visades tillrätta av TAM-Arkivs
personal och av Solweig Eklund,
ordförande i TAM-Arkiv. Invig-
ningen gav möjligheter inte bara
att träffa redan kända ansikten,
utan också att knyta viktiga kon-
takter för framtiden.

– Det här är ett tillfälle för oss
att bygga nätverk. Jag har pratat
med flera personer från olika för-
bund som också tipsat om andra
kontakter. Sedan ger det oss förstås
också möjligheter att visa vad vi
har så att arkivet ännu mer görs
tillgängligt för forskning, säger
Solweig Eklund. TAM-Arkiv är
överhuvudtaget en viktig källa för

alla som vill känna till sin historia.
Av den anledningen har TAM-

Arkivs styrelse också beslutat att
inrätta tre uppsatsstipendier till
dem som använder sig av arkivet i
sitt forskningsarbete.

Hon hoppas också på mer sam-
verkan med grannarna Centrum
för näringslivshistoria. Samlokali-
seringen förväntas ge positiva ef-
fekter åt båda arkivinstitutionerna.

– De har naturligtvis betydligt
mer resurser. Men tillsammans
konstituerar vi en av de viktigaste
platserna i landet för forskning i
fackförbund och näringslivshisto-
ria, säger Solweig Eklund. 

Det var också Alexander Huse-

Invigning av TAM-Arkivs
nya lokaler
Text och foto  Ingela Ösgård

Fredagen den 24 februari var det dags för invigningsfest i TAM-Arkivs
nya lokaler i Ulvsunda. Cirka 80 gäster tog trapporna upp till de rym-
liga och ljusa utrymmena på Grindstuvägen. De kom från flera arkiv-
institutioner som TAM-Arkiv samarbetar med, men också från de fack-
liga medlemsorganisationerna och från forskarvärlden.

TCOs kanslichef Bengt Nörby uppvaktar Solweig Eklund och Anna Kalisz på invignings-
festen med paket.

Björn Nilsson.



annat fick vi se skrivelsen från
Kungliga Socialstyrelsen den 7 de-
cember 1940, undertecknad av ge-
nereldirektören Karl J Höjer som
gav Sveriges Småskollärarinneföre-
ning förhandlingsrätt.

En besöksstation hade Björn
döpt till ”Det du inte förväntade
dig finna i TAM-arkivet”. Här pre-
senterades bland annat Selma Lager-
löfs korrespondens med SAF, Sveri-
ges Allmänna Folkskollärareföre-
ning, inför utgivandet av geografi-
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bye, chef för Centrum för Närings-
livshistoria som tipsade om de
tomma lokalerna en trappa upp.
Det var Anna Kalisz  arbetsplats i
fjorton år, innan hon anställdes
som 1:e arkivarie på TAM-Arkiv på
Västmannagatan. Nu är hon alltså
nästan tillbaka i sina gamla lokaler
igen och är inte missnöjd med det.

– Vi har både fått ett större och
ljusare kontor och mer plats i arki-
vet. Dessutom har vi lägre hyra här
och ett hyreskontrakt som sträcker
sig över 20 år. Anna berättar vidare
att TAM-Arkiv har 5000 hyllmeter
handlingar, 100 000-tals bilder och
att den äldsta handlingarna är  lä-
rarminnen från cirka 1815.

Idag har nästan alla TCOs för-
bund sitt arkivmaterial här samt
sex SACO-förbund. TAM-Arkiv
vill göra arkivet mer känt och till-
gängligt bland forskare och i det
ligger också att försöka samla tjäns-
temanna- och akademikerorganisa-
tionernas yrkesvärldar.

– Det skulle säkert vara en till-
gång för alla som är intresserade av
yrke och yrkesliv, utanför arbetar-
rörelsen, om det var mer samlat,
säger Solweig Eklund.

Inför invigningsdagen hade arki-
varie Björn Holmberg samlat in-

tressant material i olika stationer
ute i arkivet. Bland annat har han
plockat ihop papper och fotografi-
er från tjänstemannarörelsens bil-
dande på 1930-talet; ”Från DACO
till TCO”. Här finns att läsa ett
protokoll från den 12 november
1887 i vacker handskrift om en
”förberedande öfverläggning om
bildande af  bankförening”.

I små grupper slussade Björn
Holmberg runt gästerna och före-
visade intressanta dokument. Bland

Stora och luftiga lokaler har TAM-Arkiv fått på den nya adressen.

Björn Holmberg, arkivarie på TAM-Arkiv, diskuterar utställt material med riksarkivarie 
Tomas Lidman.

Mats Greiff, ordförande i TAMs forsknings-
råd, tycker att det borde gå  att göra fler
kopplingar mellan TAMs arkivmaterial och
det som intresserar unga forskare idag.



Polisförbundets arkivarie Johanna Tüll var
naturligtvis nyfiken och ville titta på det
egna förbundets material.
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boken Nils Holgerssons underbara
resa genom Sverige (se även s. 12).  

Björn Holmberg visade också på
brev från Kerstin Hesselgren, Sveri-
ges första kvinnliga riksdagsleda-
mot som också var en av initiativ-
tagarna till den första yrkesinspek-
tionen.

En av besökarna var Björn Nils-
son, vars forskningar i TAM-Arkiv
resulterat i en magisteruppsats.
Och det finns mer att hämta:

– Bland SIFs papper hittade jag

vid ett tillfälle en blyertsskriven
papperslapp från 1940 där  det
stod något om spionage på LM
Eriksson. Vid den perioden ägde
det rum en razzia mot kommunist-
partiet. Det skulle jag gärna gräva
vidare i.

Också Mats Greiff, ordförande
för TAM-Arkivs forskningsråd, var
med vid invigningen. Han ser som
forskningsrådets uppgift att initie-
ra nya forskningsprojekt med hjälp
av materialet.

– Dagens unga forskare har
kanske svårt att engagera sig i
historia kring den fackliga rörelsen.
De är mer intresserade av  företeel-
ser som identitetsskapande. Men
innehållet i arkivet handlar ju inte
bara om rörelsen själv. Ta till exem-
pel materialet kring hemkun-
skapslärarna, det går att koppla
ihop med hur man skapar normati-
vitet; som den goda hemmafrun.

Leif Duprez i samspråk med Gunvor Larsson Utas, författare till Alla tiders folkskollärarinnor.

Två tidigare vice ordförande i Lärarförbun-
det, Solweig Eklund och Solveig Paulsson,
flankerar Magnus Fock, tidigare informa-
tionschef på Lärarförbundet. Idag är Sol-
veig Paulsson ordförande i SAF, Sveriges All-
männa Folkskollärarförening och Magnus
Fock arbetar med förskollärarnas arkiv.

Från Fackförbundet ST kom, från vänster, Judith Kahn, Margareta Bäck och Gunilla Hell-
ström. Här tillsammans med Solweig Eklund.



Vårdförbundets material tar upp 49 hyllmeter i arkivet, konstaterade Kristina Malm Jansson,
samordnare i  Gruppen för yrke och villkor, och Helene Saranius, arkivhandläggare (närmast
kameran). – Snart kommer vi att kunna lägga hit allt som rör de biomedicinska analytiker-
na och deras legitimation. Det är ett ärende som pågått i 20 år, men i början av februari be-
slöt riksdagen att biomedicinska analytiker ska få sin legitimation genom Socialstyrelsen.
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Barnlediga Klela Stenberg, arkivassisten på
TAM, dök upp med sin man Jan och de må-
nadsgamla tvillingflickorna Petra och Anja.

Ann Kristin Carlström forskningsledare  vid
Arbetets museum i Norrköping framför en
fana från Riksförbundet Sveriges Polismän.

Per Eriksson, styrelseledamot i TAM, visar ett
uppslag i ” Barnmorskan och läkaren” för
riksarkivarien Tomas Lidman och TAM:s
Anna Kalisz.

Bernt Sjögren och Catharina Wikström
kommer från Dieselverkstaden i Nacka där
de arbetar på Nacka lokalarkiv. Här stude-
rar de Höstsols gästbok.

Vivianne Pihlström och Gunnar Sjökvist från
Iggesund paperboard som  gjort en insam-
ling av tjänstemannaminnen bland pen-
sionerade och aktiva tjänstemän vid det
forna Iggesunds bruk.

Björn Holmberg, arkivarie vid TAM-Arkiv,
vid en av sina iordningställda besökssta-
tioner: Från DACO till TCO.

Det händer ganska ofta att Petra Dorn-
busch och Ingalil Plahn från Järfälla kom-
munarkiv får hänvisa till TAM-Arkiv.



var exponerade vid invigningen.
Betydande intresse tilldrog sig

brevväxlingar från undervisnings-
rådet Alfred Dalin. Han var verk-
sam inom Sveriges Allmänna Folk-
skollärarförening och har ett eget
personarkiv. I detta finns korre-
spondens både med Selma Lagerlöf
och Verner von Heidenstam. Kor-
respondensen med Selma Lagerlöf
berör Nils Holgersson. 

Dalin var verksam inom projek-
tet ”Nya läseboken” och var en av
föregångsmännen inom den folk-
bildningsverksamhet som var
kopplad till folkskolans utveckling
vid 1900-talets början.

I Dalins samling ingår även kor-
respondens med Fridtjuv Berg,
Anna Maria Roos och K.O Bonnier.
Den sistnämnda berör utgivningen

av flera av den svenska folkskolans
mest kända läseböcker. Alfred Da-
lins arkiv omfattar 13 volymer.

Gemensamt för ovannämnda
arkiv hos TAM-Arkiv är att knap-
past någon forskare ännu har nytt-
jat dessa arkiv.

... Selma Lagerlöf.
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Vid invigningen av TAM-Arkivs
nya lokaler tilldrog sig vissa utställ-
da dokument särskilt stort intresse.
Det var sådant besökarna inte vän-
tar sig i arkiven.

Bland dessa var en stor samling
handskrivna anteckningar från
Kerstin Hesselgren.

De härrör sig från Hesselgrens
studier av sanitets- och hälsoförhål-
landen i England vid slutet av
1800-talet. Kerstin Hesselgrens be-
sök i England gav underlag både
till skolbespisningarna och yrkesin-
spektionen i Sverige. Bland annat
har hon skildrat ”En sanitary in-
spectors dag”.

Kerstin Hesselgrens handlingar
ingår i arkivet från Hushållslärar-
nas Riksförening och omfattar 6
volymer. 

Kerstin Hesselgren återfinns på
TAM även i småskollärarnas arkiv.
Det rör sig här om kvinnoarbets-
kommittén där hon var verksam
tillsammans med Alva Myrdal.
Skrivelser undertecknade av de
båda ingår i detta arkiv. Även de

Intressanta dokument

Av Björn Holmberg

Lärarförbundets kanslichef Sören Holm
presenterar inflyttningspresenten; en tavla
av Lena Cronqvist. Roger Bodin, andre vice
ordförande i Lärarförbundet, granskar
noggrant.Till höger Anna Kalisz och
Solweig Eklund.

Helene Saranius, arkivhandläggare, och
Kristina Malm Janson, samordnare Grupp-
en för yrke och villkor, båda från Vårdför-
bundet, diskuterar dokumenthantering med
Mattias Hammarlund, arkivarie på TAM.

Biblioteket.

Från undervisningsrådet Alfred Dalins kor-
respondens med  Verner von Heidenstam
och ...

FAKTA OM NYA LOKALEN

Den nya lokalen i Ulvsunda
har en total yta på 1 290 kvm,
varav arkivlokalen är på
knappt 830 kvm och kontors-
ytan på drygt 460 kvm. Däri
ingår forskarsal och bibliotek.

Akivlokalens kapacitet be-
räknas till cirka 11 000 hyll-
meter.
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få andra arkivariekollegor som närm-
sta grannar”, säger Edward Blom.
”Det blir ett naturligt kunskapsutbyte
institutionerna emellan, när man
möts i farstun eller går på samma
lunchrestaurang. Vi har även haft
gemensamma kafferaster ett par
gånger. Det är härligt att huset på
Grindstuvägen blir ett arkivens hus,
där ständigt olika aktiviteter pågår.” 

Vilka är då våra grannar? 
Edward Blom berättar först kort
för mig om företagets historia.
Centrum för Näringslivshistoria är

Goda grannar:
Centrum för Näringslivshistoria

Av Mattias Hammarlund

Mattias Hammarlund, arkivarie på TAM-Arkiv, i samspråk med Edward Blom, chef för särskilda projekt och redaktör på Centrum för 
Näringslivshistoria.

Mattias Hammarlund från TAM-Arkiv gick en trappa ner för att inter-
vjua Edward Blom, chef för särskilda projekt och redaktör på Centrum
för Näringslivshistoria.

Skilda perspektiv på nära håll
På våningarna under TAM-Arkiv
huserar sedan många år Centrum
för Näringslivshistoria – tidigare
Stockholms företagsminnen. Båda
parterna ser stora fördelar med att
dela lokalisering. Man kan samver-
ka både i professionella spörsmål
och i särskilt definierade projekt. En
forskare behöver bara gå en trappa
upp eller ner för att belysa sina frå-
geställningar ur fackens respektive
ur företagens perspektiv. Vad tän-
ker då våra nya grannar om saken?

”För oss är det verkligen roligt att

en obunden och ideell förening
som grundades 1974 under nam-
net Föreningen Stockholms Före-
tagsminnen. Bakgrunden var att
företagens arkiv från att ha hante-
rats av professionella arkivarier och
historiker fram tom ca 1950-talet,
sedan i snabb takt kom att neglige-
ras och hamna i källare etc. Den ti-
digare stadsarkivarien Sven Olsson
var den drivande kraften när
Stockholms stad och Stockholms
Handelskammare gemensamt ställ-
de sig bakom grundandet av ett fö-
retagsarkiv. 1997 utnämndes Alex-
ander Husebye till vd för företaget
och han är den som drivit fram den
moderna utvecklingen av verksam-
heten, berättar Edward. 
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Bestånd
För att ge oss ge en konkret bild av
verksamhetens storlek redogör han
sedan för några grundläggande fak-
ta: 6.000 företag, 45.000 hyllmeter
handlingar, 3 miljoner bilder,
500.000 ritningar och 10.000 före-
mål (främst produkt- och reklam-
material). Arkivhandlingarnas ål-
der spänner från 1700-talet och
fram till idag. 

CfN förvaltar företagsarkiv och
samlingar både från Stockholm
med omnejd. De allra flesta med-
lemsföretagen har sina huvudkon-
tor i Stockholm, men verksamhe-
ten som arkiven stammar från har
bedrivits i hela Sverige - och ibland
även i utlandet.

Bevara och presentera en organi-
sations historia – dess själ
Liksom TAM-Arkiv bevarar man
medlemmarnas historia, men här
är det näringslivet som är i fokus.
Verksamhetens uppgift är att hjäl-

Grannarna från Centrum för näringslivshistoria är många. I förgrunden med namnskyltar Solweig Eklund och Anna Kalisz från TAM.
Från invigningen av TAM-Arkivs lokaler. Foto Ingela Ösgård.

pa medlemmarna att ta hand om
och använda sig av sin historia.
Detta sker genom forskningspro-
jekt, intervjuer, utställningar,
böcker, dvd-skivor eller webbsidor.
Edward Blom berättar inlevelse-
fullt hur man genom tillgången på
arkivmaterial kan bygga presenta-
tioner som berättar en organisa-
tions historia, s.k. ”storytelling”.
Därmed hjälper man företagen att
ge sina nya anställda en verklig-
hetsbaserad bild av organisationens
identitet och värderingar och där-
med hjälper CfN även företaget att
bygga upp sitt varumärke. Som
varje arkivinstitution bistår man
naturligtvis också forskare och all-
mänhet med källmaterial. Slutligen
ger man ut egna publikationer
bland annat tidskriften Företags-
minnen, som Edward Blom själv är
redaktör för, samt producerar webb-
platser med artiklar som bygger på
arkivmaterialet.

Edward understruker att verk-

samhetens grund som alltid är själ-
va arkivmaterialet. Det är på detta
man bygger alla de ovan nämnda
projekten, men däremot avviker
man från de flesta arkivinstitutio-
ner genom att också bevara före-
mål. Traditionellt är ju arkiv, bibli-
otek och museer uppdelade, men
som fristående aktör korsbefruktar
man materialen och lockar in besö-
karen i arkivmaterialet via t.ex.
äldre reklammaterial. ”Föreställ dig
hur man efter det första spontana
igenkännandet av till exempel en
äldre reklamaffisch, kan man sedan
medvetet övergå till att studera
gånga tider värderingar som dom
speglas i annonser från en viss peri-
od som exempelvis 1930-60-tal”,
säger Edward med uppenbar entu-
siasm. 

Jag tackar Edward för pratstun-
den och går så en trappa upp till ar-
betsrummet på TAM-Arkiv för att
samla intrycken från vårt möte.
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Inkommen litteratur

Släktforskning
Olle Månsson, Pia Höijer Gogman,
redaktörer
Släktforska i Stockholm. En hand-
bok till arkiven
Prisma i samarbete med Stock-
holms stadsarkiv. Stockholm 2005

Vi har inte mycket släktforsk-
ning på TAM-Arkiv. De flesta av
våra arkiv ger inte så mycket upp-
gifter av intresse för den rene släkt-
forskaren. Våra personarkiv kan
dock vara av visst värde. I denna
bok har TAM-Arkiv gett ett bidrag
om Bertha Wellin, känd sophiasys-
ter i Stockholm. Bertha var bl.a.
verksam i Svensk Sjuksköterskeför-
ening och har efterlämnat ett in-
tressant personarkiv.

Blandat
Här har du mitt liv – skildringar
vid sidan av normen
Arbetets museum, Norrköping
2005

Minnesinsamling riktad till hbt-
personer genomförd hösten 2004.

Sonja Hjort
Statens kaka. Om nedläggningen av
Skolöverstyrelsen och Länsskolnämn-
derna.
Föreningen För Svensk Undervis-
ningshistoria

Samtidshistoriska institutet vid Sö-
dertörns högskola har specialiserat
sig på s.k. vittnesseminarier. Dessa
leder till olika småskrifter. 

Nr 9 i skriftserien, Revolution på
svenska – ett vittnesseminarium om
jämställdhetens institutionalisering,
politisering och expansion 1972-
1976, är ett komplement till den så

TAM-Arkiv har ett litet bibliotek. Vi gör inga aktiva inköp till detta.
Däremot tar vi emot avhandlingar, uppsatser, historiker m.m. som har
koppling till forskningen på TAM-Arkiv och inom vårt verksam-
hetsområde.

populära genusforskningen. 
Redaktör är Anja Hirdman.

Nr 10, En högskola av en ny typ?,
återger två seminarier kring Söder-
törns högskolas tillkomst. 
Redaktörer är Mari Gerdin och Alf W
Johansson.
Båda skrifterna kom 2005.

Internationellt
Ilse Fischer, Rudiger Zimmermann
”Unsere Sehnsucht in Worte kleiden”.
Eugen Prager (1876-1942) Der Le-
bensweg eines sozialdemokratischen
Journalisten. Bonn 2005.
Utgivare av denna biografi är Fri-
edrich-Ebert-Stiftung. 

Till sist kan nämnas den av Stock-
holms Stadsarkiv 2005 utgivna
DVD-skivan Kungsholmen.

I ett stort projekt, som var en
fortsättning på tidigare projekt om
Söder och Gamla Stan, har
Stadsarkivet gjort en omfattande
dokumentation om Kungsholmen
i arkiven. Även TAM-Arkiv har
därvid bidragit.

Avhandlingar
Berit Bengtsson
Kampen mot §23   Facklig makt
vid anställning och avsked i Sverige
före 1940
Uppsala Studies in Economic
History 74. Stockholm 2006.

Denna avhandling behandlar
LO-grupperna. Den är dock av in-
tresse för studiet av den miljö där
tjänstemannaorganisationerna väx-
te fram.

Madelene Lidestad
Uppbåd, uppgifter, undantag   Om
genusarbetsdelning i Sverige under
första världskriget. 
Stockholm studies in history 79.
Stockholm 2005.

Författaren har bl.a. använt ma-
terial från Hushållslärarnas arkiv.

Stina S. Wingfors
Socionomyrkets professionalisering.
Göteborg Studies in Sociology No
20. Göteborg 2004.

Stina har använt Akademiker-
förbundet SSRs arkiv.
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