
 

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original 
in pagination and typographic detail. 

 
Vad vill du att finns kvar av din feminism?

Nyman, Nina

Published in:
Hufvudstadsbladet

Published: 10/02/2022

Document Version
Accepted author manuscript

Document License
Publisher rights policy

Link to publication

Please cite the original version:
Nyman, N. (2022). Vad vill du att finns kvar av din feminism? Hufvudstadsbladet. https://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2022040126607

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

This document is downloaded from the Research Information Portal of ÅAU: 23. May. 2023

https://research.abo.fi/en/publications/2ea7aa70-6ca8-4e8a-87fa-483024ddd788
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022040126607
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022040126607


 

Idag kolumn 10 februari 2022 

Nina Nyman, Doktorand i genusvetenskap vid Åbo Akademi 

 

Kort rubrik: Engagerande arkivism 

Lång rubrik: Vad vill du att finns kvar av din feminism? 

 

År 1935 grundades i Nederländerna International Archives for the Women´s Movement (IAV), i 

spetsen för grundandet stod Rosa Manus som ärvt sin väninnas papper och ansåg att de var värda att 

bevaras. Ett arkiv var en konkret lösning. När Nazityskland fem år senare invaderade Nederländerna 

konfiskerades arkivet och på frågan ”varför” blev svaret att Berlins kvinnor var intresserade av IAVs 

material. När kriget var slut visade det sig, föga förvånande, att väldigt lite av materialet varit 

tillgängligt för kvinnor i Berlin. Länge antogs det att materialet, som så mycket annat arkivmaterial, 

blivit förstört. Så var ändå inte fallet, år 1992 visade det sig att delar av materialet fanns i Moskva dit 

det förts vid krigsslutet. 

Historikern Francisca de Haan tolkar det här förloppet som att arkivmaterialet inte bara var 

intressant för kvinnorna som grundat arkivet, utan att även åtminstone två länder insåg den politiska 

potentialen i materialet. Senare kan vi se att det ofta är arkivsamlingar eller bibliotek som varit 

startskottet för genusvetenskapliga institutioner. Det är en intressant detalj eftersom, enligt 

bibliotekarien Suzanne Hildebrand, många av de riktigt stora samlingarna med material från kvinnor 

samlats in under perioder då det i allmänhet funnits mycket begränsat intresse för feminism.  

Just nu finns både ett stort intresse både för feminism och för arkiv, vilket bland annat syns genom 

att det ifjol kom ut en handbok vid namn Arkivism. Boken behandlar både hur man hittar gömda eller 

glömda kvinnor i arkiven och hur man går tillväga för att spara sitt eget material och det från andra 

kvinnor. Manus känsla finns kvar, många upplever att det deras väninnor gjort är viktigt, men vet inte 

hur de ska göra för att bevara deras livsverk. 

Jag hade själv den känslan när jag och de andra administratörerna för #dammenbrister efter 

aktionens slut funderade på vad vi skulle ta oss till med materialet som fanns kvar. Speciellt 

fascinerad blev jag av det kurerande aktörskap som rollen som arkivdonator automatiskt innebär. 

Informella nätverk, som feministisk aktivism ofta är, skapar material som kan vara svårt att donera till 

arkiv av många orsaker. En orsak är det oklara ägarskapet, en donation betyder ett byte av ägarskap, 

men om materialet aldrig haft en ägare är det svårt att ta sig rätten att donera det. En annan orsak är 

att delar av materialet kan innehålla pinsamheter man vill dölja. Det här gäller inte bara aktivister, 

forskning har visat att känslor av skam och ovilja att ”avslöja familjehemligheter” är en bidragande 

orsak till att uttryckligen kvinnor väljer att inte donera material till arkiv, även om arkiven så klart 

oftast har utmärkta rutiner för att ta tillvara känsligt material.  

En tredje orsak till att feministiska aktivisters material förblir odonerat är att det är oklart var 

gränserna för aktivismen går. Vad är material som hör till ett personarkiv och vad hör till en grupp 

eller ett nätverk? Och om material hör till ett nätverk, så var går gränserna för detta nätverk? Ofta 

inte vid landsgränser. När Hannah Yoken för sin doktorsavhandling sökte material från feminister i 

olika arkiv runt om i norden kunde hon konstatera att dom små separata samlingarna med fördel 

kunde läsas som en helhet. Som en transnationell rörelse vars material spjälkats upp och sparats i en 



mängd olika nationella arkiv. Men, upptäckte jag till min överraskning när jag skulle börja donera 

feministiskt material, den splittringen finns inte bara mellan länder utan också inom länder. I Finland 

finns det, tillskillnad från Nederländerna på 30-talet, ingen enhetlig och tydlig plats dit feministiskt 

material kan eller ska doneras. 


