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The electronic music studio ”Elektronmusikstudion” (EMS) inStockholm was initiated in 1963. It has had seve-
ral different managers throughout the years. EMS soon became a rather costly project. Furthermore there have
been several conflicts among staff and users wich has contributed to EMS fairly turbulent history. One main
conflict concerns the issue wether EMS should be a research facility or a studio for composers. The many diffe-
rent managers of EMS have contributed to a rather unstructured filing of records. To facilitate the understanding
of the documents in this archive, and because there is very little written about EMS history, I’ve included a
rather comprehensive description of EMS organizational history.

The subject of this one year master’s thesis is to describe and examine difficulties I’ve encountered in the
archival process. My main issues comprise the organization and separation of some of the documents, especially
those concerning the conception and organization of EMS and also the abundant technical documentation. Also
the question of office of origin has been a concern.
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Förkortningar

ABF: Arbetarnas Bildningsförbund
DISMARC: DIScovering Music ARChives
EAM: elektro-akustisk musik
EMS: Stiftelsen Elektronmusikstudion
FST: Föreningen Svenska Tonsättare
FylFST: Fylkingen och föreningen Svenska Tonsättares stiftelse för elektronmusi-

kalisk verksamhet (Elektronmusikstiftelsen)
ICEM: Internationa Confederation for Electro-acoustic Music
ISCM: International Society for Contemporary Music
KB: Kungliga Biblioteket
KMA: Kungliga Musikaliska Akademien
MAB: Musikaliska Akademiens Bibliotek
SEAMS: Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige
SKAP: Svenska Kompositörer av Populärmusik
SMB: Statens Musikbibliotek
SMDB: Svensk Mediedatabas
SMUS: Statens Musiksamlingar
SR: Sveriges Radio
STIM: Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
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Inledning

För att kunna förstå dokumenten i Elektronmusikstudions (EMS) arkiv som
sträcker sig från tidigt 1960-tal till 2008 är det nödvändigt att tämligen utförligt
redogöra för studions tillkomsthistoria, dess olika huvudmän och verksamhet. En
stor del av de historiska fakta som presenteras i avsnittet ”organisatorisk bak-
grund” är hämtat ur arkivmaterialet.

EMS är inte bara en inspelningsstudio utan kan också betraktas som ett myck-
et avancerat musikinstrument och ansågs också vara ett av världens främsta under
en period. En sådan ambitionsnivå inom detta högteknologiska fält är mycket
kostbar. EMS har därför ständigt tvingats legitimera sin existens och dess väg har
kantats av utredningar och rapporter till dess skiftande huvudmän/finansiärer.
Skattebetalarna måste ju få valuta för sina skattepengar. Man har därför också ofta
tvistat om huruvida studion skall vara en forskningsstation eller just ett musikin-
strument. Denna turbulenta verksamhet har sedan arkiverats tämligen ostrukture-
rat.

När jag påbörjade förteckningsarbetet bestod arkivet av ca. 30 hyllmeter med
pärmar, boxar med adressregister, lösa blad, affischer och ca. 2000 fotografier.
Dessutom tillkom under arbetets gång efterlämnade handlingar från studiocheferna
Ulf Stenberg och Lars-Gunnar Bodin, varav den senares var ett arkivskåp vars
mappar tömts ner i en stor kartong.

Jag började med att försöka skapa mig en överblick över materialet och be-
stämde mig för att börja med det lättaste men kanske också viktigaste; att få ord-
ning på styrelsens protokoll och handlingar. Detta gav onekligen insikt i EMS or-
ganisatoriska historia och verksamhet vilket var värdefullt för det fortsatta arbetet.
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Arkivbeskrivning

Organisatorisk bakgrund

Redan under slutet av 1950-talet började en grupp svenska tonsättare, varav många
med anknytning till experimentscenen Fylkingen, att intressera sig för elektronmu-
sik. Under Karl-Birger Blomdahls och Knut Wiggens ledning framfördes redan
1957 önskemål till Sveriges Radio om att låta bygga en elektronmusikstudio i
Stockholm, men det bar inte frukt. Försöket upprepades året därpå med samma
negativa resultat. Genom ett samarbete mellan Fylkingen och ABF och ett anslag
från Wallenbergfonden kom dock en elektronmusikstudio av mer primitiv karaktär
till stånd i ABF:s lokaler på Sveavägen i januari 1960 (Broman 2007 s. 63).

1962 beviljades Knut Wiggen (ordförande i Fylkingen från 1959 fram till 1969)
och civilingenjören Norman Gleiss ett resebidrag för att studera andra elektronmu-
sikstudior runtom i Europa. Resan resulterade i skriften ”Stockholmsstudion för
elektronisk musik 1962”. Redan i detta skede antyddes det som kom att bli EMS
särmärke, nämligen en digitalt styrd analogstudio. I mars 1963 anordnade Fylking-
en ett seminarium inom ramen för arrangemanget ”Stockholms elektroniska fest-
spel”. Här diskuterade Iannis Xenakis och andra framträdande företrädare för den
europeiska elektronmusikscenen ”datamaskinmusik”, estetik och planerna på den
nya ”Stockholmsstudion”.

Då K-B Blomdahl var påtänkt som ny chef för musikradion gjorde han hösten
1963 ytterligare en framställan om behovet av en elektronmusikstudio i Stockholm.
Den 20 september tillsattes en arbetsgrupp på Sveriges Radio, med Knut Wiggen
och civilingenjören Tage Westlund som konsulter, med uppdrag att utreda förut-
sättningarna för att konstruera denna banbrytande hybridstudio. Den 18 december
presenterade gruppen sin utredning som involverade byggandet av inte bara en
”produktionsstudio” utan även en ”pedagogstudio” och en ”klangverkstad” samt en
studio för digital ljud- och bildproduktion, film mm (Broman 2007 s. 65).

En egenhet med det här projektet var att deltagarna föresatte sig att utveckla all
utrustning själva. För att förvissa sig om att detta var görligt enades man om att
inleda försöket med en sex månaders testperiod kallad ”etapp 0”. Westlund och
Wiggen löste de flesta svårigheterna på tre månader och i juli 1964 tas så beslutet
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att bygga studion. Konstruktionstiden beräknades till tre år med en budget på 2,5
miljoner kronor.  Det stod ganska snart klart att tidsplanen inte skulle hålla och
man fick särskilt problem med den digitala styrningen av studion. Efter en turbu-
lent tid anlitade man slutligen, i juli 1966, företaget Datasystem AB att fullgöra
den digitala delen av studioprojektet. Detta samarbete visade sig också problem-
fyllt. Man tvistade om fakturor och Datasystem AB höll därför inne med nödvän-
dig dokumentation av sitt arbete vilket förhindrade fortsatt utvecklingsarbete.

Detta var en expansiv period för Sveriges Radio som 1965 började flytta in i
det då färdigbyggda nya radiohuset vid Gärdet. Efter sig lämnade man de tidigare
lokalerna på Kungsgatan 8. Här inhystes nu istället EMS. Under väntan på att den
stora studion skulle bli funktionsduglig lät man hösten 1965 installera en mindre,
helt analog studio som fick överta namnet ”Klangverkstaden” från de ursprungliga
planerna. Detta provisorium fick ersätta den egentliga studion ända tills den slutli-
gen var operationsduglig en bit in på 1970-talet.

När Karl-Birger Blomdahl avled i förtid 1968 förlorade EMS plötsligt sin
främste beskyddare på Sveriges Radio. SR hade redan tidigare tröttnat på sin be-
svärliga och kostsamma ”gökunge” och såg sig om efter alternativa driftsformer.
Planerna på att låta EMS bli en egen stiftelse diskuterades redan 1967 och blev
verklighet i juni 1969 med Sveriges Radio, Kungliga Musikaliska Akademien och
en ny organisation ledd av Knut Wiggen, FylFST (”Den lilla stiftelsen”), som nya
huvudmän. FylFST var en samarbetsorganisation mellan Fylkingen, Föreningen
Svenska Tonsättare (FST) och Sveriges Kompositörer av Populärmusik (SKAP)
som skulle tillvarata tonsättarnas intressen i ”den stora stiftelsen”. FylFST upp-
hörde dock redan 1973 efter att dess funktion övertagits av det konstnärliga råd
som inrättades 1972. Efter stiftelsebildningen 1969 blev staten (som genom främst
Utbildningsdepartementet utbetalade medel till verksamheten) EMS nya finansiär.

Redan i ett PM från början av 1969 konstaterade Wiggen behovet av att överge
de ursprungliga planerna på att konstruera all apparatur själva. 1970 lyckades
EMS utverka ett nytt anslag i storleksordningen 2,5 miljoner för inköp av en da-
tamaskin (ett behov som aviserats redan 1965) och utveckling av programvara att
styra studion med. Programspråket kom att kallas EMS-0 och utvecklades i om-
gångar till EMS-3. Samtidigt lyckades professorn i komposition vid musikhögsko-
lan i Stockholm, Ingvar Lidholm, utverka ett anslag om 600 000 kronor för uppfö-
randet av ännu en elektronmusikstudio vid Musikhögskolan. Uppdraget att kon-
struera studion gick till EMS som tog tillfället i akt att pröva modernare tekniska
lösningar. Bygget skulle tjäna som prototyp för ”den lilla studion” som skulle byg-
gas på EMS. Musikhögskolans studio stod färdig redan 1971.

Även EMS bedrev en omfattande utbildningsverksamhet genom Kursverk-
samheten (senare omvandlat till Folkuniversitetet). Man ordnade både s.k. amatör-
kurser som var förberedande kurser för de högre studierna, bl.a. EAM-linjen.

Man fick efterhand en någorlunda manöverduglig studio, men behäftad med
många brister. Framförallt var det inbyggda konstruktionsbrister som gjorde att
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datorns kapacitet inte kunde utnyttjas till fullo vilket innebar en krånglig arbets-
procedur och starkt begränsad produktionskapacitet. Konflikterna mellan tonsät-
tarna och Wiggens forskningsanspråk fortsatte och 1975 blev konflikten så svår att
Wiggen lämnade posten som studiochef.

1976 lyckades man värva den amerikanske kompositören och programutveck-
laren Jon Appelton som ny studiochef. Han fann en studio i upplösning, inga nya
anslag för driften av studion och samarbetsovilliga tekniker. Han lämnar Sverige i
vredesmod efter sex månader med omdömet: ”EMS är musik-sveriges Wasa-
skepp!”  FST:s ordförande Gunnar Bucht och andra började vid den här tiden resa
krav på en nedläggning av EMS och att apparaturen borde överföras till musikhög-
skolan. 1977 genomförs en stor statlig utredning om EMS framtida öde. EMS
lyckades dock väcka opinion för ett fortsatt stöd för verksamheten och utverkade
ett nytt anslag på 3,5 miljoner kronor.

Den sedan 60-talet vid EMS verksamme tonsättaren Lars Gunnar Bodin över-
tog i praktiken skötseln och blev 1979 vald till ny studiochef. Han genomdrev en
upprustning av den lilla analogstudion och lät bl.a. installera ett nytt 24-kanaligt
mixerbord och ersätta den då tio år gamla PDP-15 datorn med en ny VAX 11 da-
tor. Den nya studion stod färdig 1980 och medförde en nytändning för EMS. Stu-
dion mötte dock snart nya ekonomiska utmaningar i form av kraftiga hyreshöjning-
ar för lokalerna på Kungsgatan 8. EMS lyckades återigen vända situationen till sin
fördel och kunde 1985 flytta in i helt nya specialdesignade lokaler i Münchenbryg-
geriet på Söder Mälarstrand 1985.

1988 fick EMS återigen en ny huvudman i form av Rikskonserter. 1989 ersatte
Hans Lunell Bodin på studiochefsposten. 1993 Blev Ulf Stenberg ny studiochef
och sedan 2002 är Mats Lindström verksam som studions chef. I skrivande stund
är en ny kulturpropostion ute på remiss i vilken föreslås att Rikskonserter upplö-
ses och EMS återigen får en ny huvudman i Statens Musiksamlingar. Hur det blir
med det får framtiden utvisa.
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Arkivhistorik

Arkivet skänktes som gåva av EMS till dåvarande Statens musikbibliotek 2009.
EMS Bandarkiv (som består av de flesta inspelningar som gjorts på EMS) har

digitaliserats i sin helhet med ekonomiskt stöd av Accessprojektet. Bandarkivet
förvaras för närvarande i Rikskonserters arkiv i väntan på slutlig förvaring hos
KB:s avdelning för audiovisuella medier. Ett mindre urval av verk ur bandarkivet är
redan tillgängliga på webben för lyssning: Svensk Medie Databas
(http://smdb.kb.se) och Europeanas ”Discovering Music Archives”
(www.dismarc.org).

Den del av arkivet som faller under Sveriges Radios huvudmannaskap
(1963–1969) har i stor utsträckning levererats till EMS arkiv. En del av originalen
till styrelseprotokollen (EMS-gruppen) förvaras dock fortfarande i SR:s arkiv.

Handlingar och sökingångar

Materialet består av en omfattande internationell och inhemsk korrespondens,
teknisk dokumentation, handlingar rörande utbildningsverksamheten, forskning,
referenslitteratur, otaliga utredningar och statusrapporter samt protokoll från såväl
styrelsen, konstnärliga utskottet i dess många inkarnationer, som en mängd olika
tillfälliga arbetsgrupper. Mycket av detta material överlappar och har därför arki-
verats lite nyckfullt av olika befattningshavare.

Det existerar inga sökingångar i bemärkelsen diarier eller liknande så när som
på ett brevdiarium som återfinns i korrespondensserien (E1:1)

Jag har i viss mån försökt strukturera handlingarna men ändå försökt bevara
den inre proveniensen så långt det varit möjligt. Söker man teknisk dokumentation
kan man alltså finna den både i den F-serie jag vigt åt detta men också i styrelsens
handlingar och protokoll. Man kan även finna den i korrespondensserierna och i
räkenskaperna eller i den F-serie jag valt att kalla ”Handlingar rörande EMS bildan-
de och organisation”.

En huvudprincip har varit att ordna materialet någorlunda kronologiskt för att
hålla samman olika perioder av huvudmannaskap för studion och på detta sätt
underlätta framtida forskning i materialet. Några viktiga årtal som dyker upp är
ombildningen till stiftelse 1969 och eldsjälen och studioledaren Knut Wiggens från-
träde 1976. Andra viktiga årtal är de följande studiochefernas tillträden; 1979,
1989, 1993 samt 2002. En annan utvecklingslinje skulle kunna vara den tekniska
som framförallt markeras av de kostsamma datorinköpen 1970 (PDP-15), 1982
(VAX 11) och 1984 (HP 1000).
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Gallring och rensning

Formella gallringsbeslut saknas. Rensning av Plastfickor, gem, kopior och överex.
Gallring av vissa trycksaker och andra handlingar av ringa värde har genomförts i
enlighet med Riksarkivets föreskrifter för statliga arkiv (RA-FS 1997:6 7 §).

Tillgänglighet och sekretess

Bandarkivet faller under lagen om upphovsrätt, i övrigt inga inskränkningar.
De eventuellt känsliga personuppgifter som kan återfinnas i detta arkiv står i

så fall att finna i serien personalhandlingar (F9). För en utförligare kommentar om
detta var god se den redogörelse för förteckningsarbetet som följer i detta PM.
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Avgränsningsproblem

Som framgått ovan vittnar de många namnformerna och skiftande huvudmännen i
EMS organisatoriska historia om potentiella avgränsningsproblem. Den tidigaste
namnformen ”Stockholmsstudion” var egentligen namnet på en stiftelse ursprung-
ligen konstituerad av en arbetsgrupp inom Fylkingen. Stiftelsen Stockholmsstudi-
on för elektronisk musik bildades 1961 och kan väl betraktas som en lobbygrupp
för elektronmusik i Sverige ledd av Fylkingens dåvarande ordförande Knut Wiggen.
Man bedrev inte bara kurser i ABF:s regi utan närde även planer på ett nytt kon-
serthus för den nya musikformen. Man arbetade också för att Sveriges Radio (SR)
skulle ta ansvaret för att bygga den världsledande elektronmusikstudio man skisse-
rat. Stiftelsen upplöstes när SR slutligen accepterade att bygga studion 1963.
(Hultberg 1994 s. 17 ff.)

Jag betraktar ”Stockholmsstudion” som embryot till det som senare skulle bli
EMS. Hade det funnits protokoll eller andra handlingar av samma dignitet hade jag
dock övervägt att betrakta dessa som tillhörande en annan arkivbildare. Det lilla
som nu finns bevarat i EMS arkiv är snarare att betrakta som researchmaterial inför
EMS-projektet. Att både Fylkingen och Sveriges Radio är egna arkivbildare står
däremot utom allt tvivel. Att båda har en mycket viktig roll i skapandet av EMS
likaså.

Att Knut Wiggen drev EMS-projektet samtidigt som han var ordförande för
Fylkingen och anställd av SR på konsultbasis komplicerar bilden men talar också
för att man kan betrakta EMS som en självständig arkivbildare. Det är eldsjälen
Knut Wiggen, som i många stycken är navet i den tidiga ”arkivbildningen”.

EMS har visserligen alltid varit avhängigt sina olika finansiärers välvilja men
också behållit ett stort mått av självständighet och integritet gentemot dessa. Detta
förhållande gör att jag även betraktar handlingar från studions initiala period under
SR:s ledning (1963-1969) som tillhöriga arkivbildaren EMS. Att tekniska avdel-
ningen på Sveriges radio, när EMS blir en egen stiftelse 1969, skickar över den
dokumentation de har till EMS för arkivering istället för att behålla den i sitt eget
arkiv tycker jag ytterligare stödjer detta synsätt. På sätt och vis har jag ändå för-
sökt att markera en gräns vid stiftelsebildningen 1969 i förtecknandet av materialet.
Hade man valt att betrakta varje ny fas i EMS organisatoriska historia som en ny
arkivbildning hade det blivit väl många fragmentariska arkiv med många svårare
gränsdragningar.
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Wiggen var dessutom ledande i tidigare nämnda stiftelsen FylFST som initialt
utgjorde en av de tre huvudmännen efter stiftelsebildningen 1969. FylFST:s, av
Wiggen sparade dokument, arkiverade jag däremot som en egen arkivbildare i serien
Ö3. Detsamma gäller för Föreningen Svenska Elektronmediakonstnärers handling-
ar, som blev serie Ö4.

Ett likartat problem som jag inte hann lösa var huruvida EMS bandarkiv skall
ingå i denna förteckning med en hänvisning till sin externa förvaringsplats. Är
bandarkivet ett eget arkiv? Är det snarare att betrakta som ett bibliotek? Är de som
arbetar vid t.ex. SR:s grammofonarkiv att betrakta som arkivarier?

Metodologiska och andra problem

Jag kan bara konstatera att det allmänna arkivschemat, som är praxis på Statens
musikbibliotek, lämpade sig utmärkt för detta arkiv som väl närmast kan liknas vid
ett föreningsarkiv om inte ett myndighetsarkiv. Det är för mig tyvärr fortfarande
oklart om EMS i egenskap av mottagare av statliga medel egentligen borde räknas
som en myndighet. Förmodligen är så ej fallet, och i så fall verkar EMS inte ha
insett detta, men saken återstår att utreda. Övriga problem förknippade med för-
tecknandet av EMS arkiv är främst de eventuella avgränsningsproblem som disku-
terats ovan.
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Förteckningsarbetet

Protokollsserien

Många, men inte alla, av protokollen före stiftelsebildningen 1969 visade sig vara
kopior från Sveriges Radios arkiv. Det fanns också protokoll från det konstnärliga
råd som inrättats 1972 och sen verkat under olika namn. Det fanns även protokoll
från en uppsjö olika tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper.

Protokollsserierna var någorlunda samlade i några pärmar men fick också kom-
pletteras efterhand allt efter att det dök upp nya protokoll i oväntade samman-
hang. Jag hade även ett par pärmar märkta ”handlingar till styrelsen” som visade
sig till största delen bestå av bilagor till styrelseprotokollen. Alla protokoll och
bilagor ordnades sedan kronologiskt.

Jag strukturerade protokollen i sju serier. Underavdelningen A1 fick utgöras av
två serier varav den ena ägnades styrelsens protokoll och den andra bilagor och till
styrelsen tillsända dokument. Nästföljande tre protokollserier utgjordes av konst-
närliga rådets tre huvudsakliga inkarnationer. Den sjätte (A5) utgjordes av perso-
nalmötesprotokollen och den sjunde (A6) fick bli övriga protokoll från de olika
tillfälliga arbetsgrupperna.

Utgående handlingar

Det material som jag kunde klassa som utgående handlingar var verksamhetsberät-
telserna, Information om EMS producerad av EMS samt Pressreleaser.

B1: Verksamhetsberättelser.
B2: Information om EMS.
B3: Pressreleaser.

Verksamhetsberättelserna var i stort sett redan samlade i en arkivbox när jag på-
började förteckningsarbetet. Informationsmaterialet om EMS var ganska rikligt och
fick naturligtvis en egen serie som kan vara väldigt fruktbar för en forskare som vill
bekanta sig med verksamheten. Här placerade jag även den publikation som EMS
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producerade mellan åren 1993 till 2005 under namnet EMS Aktuellt. Pressreleaser-
na fick bli en luftserie som fick plats i B2:1.

Diarier

EMS förde inget diarium. Dock finns ett brevdiarium som sträcker sig mellan 1969
och 1974 och därför troligen förts av studiochefen för denna period; Knut Wiggen.
Jag valde att behålla den i korrespondensserien och nöjde mig med en hänvisning i
förteckningen.

Liggare och register

I serie D1 valde jag att placera de kortlådor med adressregister som fanns i arkivet.
Jag lät dem förbli i sina lådor eftersom det var praktiskt och sökbart. Det fanns
även ytterligare någon pärm med adresser och matriklar som fick sin hemvist här. I
serie D2 hamnade ett par inbundna gästböcker.

Inkommande handlingar

När jag påbörjade förteckningsarbetet hade, i likhet med verksamhetsberättelserna,
en del av korrespondensen redan lagts i boxar av arkivarierna på Statens musikbib-
liotek (numera Teater- och musikbiblioteket). Denna korrespondens var ordnad i
tre serier:

E1: Korrespondens (som jag senare döpte om till Korrespondens, huvudserie)
E2: Korrespondens med utländska tonsättare.
E3: Korrespondens, besök vid EMS.

Jag fann ingen tillräckligt god anledning att ändra detta och behöll det därför som
det var. Dock hittade jag senare i arbetet en del äldre korrespondens som frestade
mig att numrera om alla volymer för att få den tidigt i serien, men avstod eftersom
det tack vare tidsangivelserna var rätt lätt att hitta i materialet ändå.
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Ämnesordnade serier

Jag stötte tidigt på en mängd rapporter, PM och utredningar som alla syftade till
att ange inriktningen för EMS fortsatta verksamhet och organisation. Jag insåg att
detta varit en viktig och stor del av EMS verksamhet vilket föranledde mig att för-
söka skapa en serie innehållande handlingar av detta slag. Det kändes självklart till
en början men visade sig efterhand vara en besvärlig uppgift. Jag insåg att jag gav
mig in på en till viss del godtycklig ämnesordning av arkivets handlingar. Jag tyckte
ändå att materialet och omtanken om framtida forskning motiverade detta ingrepp i
den inre proveniensen. Jag bröt inte sönder någon för mig skönjbar ordning utan
försökte snarare organisera ett sammelsurium av till synes godtyckligt arkiverade
handlingar.

Snart utkristalliserade sig två huvudriktningar i denna typ av handlingar, dels
de ovan nämnda av organisatorisk karaktär men också sådana av mer teknisk karak-
tär. Dessa bestod av allt från tekniska rapporter, manualer och handledningar till
källkod för olika dataprogram. Där fanns även handlingar rörande studiobyggen och
andra lokalfrågor.

Begripligt nog var alla dessa handlingar intimt förknippade med varandra och
överlappade i många avseenden. Jag framhärdade dock och upprättade följande
serie och underavdelning:

F1: Handlingar rörande EMS bildande och organisation.
F2: Manualer och annan teknisk dokumentation, som fick utgöras av två seri-

er:
F2A: Handlingar rörande teknisk apparatur och annan hårdvara
F2B: Mjukvarudokumentation och manualer.

Materialet visade sig vara av sådan art att det föll sig naturligt att dela upp den
tekniska dokumentationen i två delar; en för apparatur och annan hårdvara och en
annan för programkod och annan mjukvarudokumentation. Att göra denna uppdel-
ning var mindre besvärligt än att skilja apparatur och hårdvara från handlingar
rörande lokaler och även de organisatoriska dokumenten, som ofta hänvisade till
tekniska rapporter eller problem förknippade med tekniken. Dessa frågor dryfta-
des naturligtvis dessutom i protokollen och handlingarna till styrelsen. Det fanns
ändå en sådan mängd rent tekniska dokument att jag tyckte det var värt besväret
att försöka särskilja dem även om det aldrig kunde bli vattentäta skott mellan nyss
nämnda handlingar.

En viktig anledning till myckenheten av handlingar av denna typ var att EMS
tidigt bestämde sig för att utveckla egen apparatur, och senare även programvara
till studion istället för att köpa färdiga lösningar i de fall där sådana fanns tillgängli-
ga. Studion kan ju som nämnts snarast betraktas som ett innovativt, högteknolo-
giskt musikinstrument. Svårigheterna blev många och EMS väg har därför kantats
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av utredningar och rapporter av mer eller mindre teknisk karaktär. Merparten av
detta utvecklingsarbete föregick under tiden som Sveriges Radio var studions hu-
vudman. När stiftelsen bildades 1969 var den mesta hårdvaran på plats men efter
datorinköpet 1970 vidtog utvecklingen av egen programvara.

Underavdelning F3 fick bli de handlingar som dokumenterar bokningar av själ-
va studion. Här ingår även produktionskontrakt med olika beställare och tonsättare
samt produktionsrapporter från dessa. Detta var en ganska väl avgränsad samling
handlingar där möjligen produktionskontrakten kunde ha förtecknats annorlunda,
t.ex. som en E-serie, men jag ansåg dem vara så starkt förknippade med bokning av
själva studion att jag bestämde mig för att behålla dem här. Tillsammans med mate-
rialet var även statistik över användningen av studion bevarad och jag beslöt, till
förmån för den inre proveniensen, att behålla även denna här, även om man kunde
tänka sig att bryta ut den till en, visserligen nuförtiden sällan använd, H-serie.

En viktig del av EMS verksamhet har varit den utåtriktade i form av konferen-
ser, seminarier och symposier i både forskningssyfte och inte minst opinionsbil-
dande syfte. Seminarierna har varit många och behandlar oftast musikvetenskapliga
eller estetiska frågeställningar.

En annan mycket viktig del av denna verksamhet är den utbildningsverksamhet
som oftast bedrivits i gemensam regi med ett bildningsförbund; först ABF, senare
Kursverksamheten och Folkuniversitetet, men även Musikhögskolan och Tekniska
högskolan.

Till en början handlade det om att utbilda en mindre krets intresserade tonsät-
tare i handhavandet av det nya ”instrumentet”. Snart nog breddades verksamheten
till att också omfatta ”amatörer”, så att ”vanliga skattebetalare” kunde komma i
åtnjutande av den statliga investering som gjorts på deras bekostnad.

De efterlämnade dokumenten från denna verksamhet fick bilda en underavdel-
ning (F4) som innehöll tre serier:

F4A: Handlingar rörande konferenser, symposier och seminarier
F4B: Handlingar rörande amatörkurser
F4C: Handlingar rörande högre utbildning

Handlingarna rörande högre utbildningar rör sig ofta om längre, mer avancerade,
utbildningar i Musikhögskolans, Tekniska högskolans eller EMS regi. I det sist-
nämnda fallet syftar jag främst på den s.k. EMS-linjen, men också de ”digitalkur-
ser” och andra interna ”proffskurser” som EMS hållit.

En femte viktig grupp av handlingar och tillika verksamhet är de som rör EMS
konsertverksamhet. Denna arrangerades i begynnelsen ofta i samverkan med Fyl-
kingen men blev under åttiotalet allt vanligare i egen regi. Man ordnade under
många år festivaler för elektronmusik i Skinnskatteberg, Stockholm och andra orter
i Sverige. Man medverkade också vid ett stort antal utländska evenemang samt
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företog några regelrätta turnéer, bl.a. till USA. Man har även hunnit med både ett
30- och ett 40-års jubileum.

Handlingarna består av korrespondens, bokningar och annan administration av
konsertverksamheten samt en omfattande samling av programblad. Programbladen
från utländska evenemang var sparade på ett sådant sätt att de fick bilda en egen
serie.

F5A: Handlingar rörande konsertproduktion och program.
F5B: Handlingar rörande turnéer och utlandsresor.
F5C: Konsertprogram, utländska festivaler.

I serie F6 placerade jag handlingarna som rörde lokaler. EMS hystes ju först in i
SR:s ledigblivna lokaler på Kungsgatan 8 1965. Det finns en hel del dokument från
den tiden som rör konstruktion och inredning av studiolokalen, maskinhallar och
kontorsutrymmen. I början av åttiotalet hade hyran blivit så kännbar på den fa-
shionabla adressen att man var tvungen att se sig om efter ett alternativ. Man un-
dersökte möjligheten att flytta till både STIMS:s lokaler och Skeppsholmskyrkan
innan möjligheten med Münchenbryggeriet dök upp 1985. Denna flytt och nya
studiobygge avsatte många dokument  liksom den ombyggnad och minskning av
lokalerna som företogs 2002. Man kunde tänka sig att ranka denna som den tredje
F-serien i stället för den sjätte för att hålla ihop ämnena lite bättre, men eftersom
jag följt Staffan Smedbergs rekommendation (Smedberg 2008, s. 24) att ranka serier
efter betydelse för verksamheten ( den s.k. värdeprincipen), fick det bli så här.

Serie F7 är ett resultat av den ibland ostrukturerade arkivläggning som före-
kommit på EMS. Jag har valt att kalla den för ”enskilda befattningshavares hand-
lingar” och den innehåller efterlämnade dokument från två studiochefer. Ulf Sten-
bergs efterlämnade handlingar är tämligen osorterade och disparata. Lars –Gunnar
Bodins endast disparata. Det ska erkännas att serien är ett resultat av tidsbrist och
kanske hade jag med mer tid till mitt förfogande kunnat förteckna dessa handlingar
ambitiösare. Till mitt försvar får jag väl säga att det inte blev en särskilt omfattande
serie.

Serie F8 heter ”handlingar rörande musikforskning”.  Anledningen till att den
hamnat sent bland F-serierna är att den gränsar till en Ö-serie eftersom den till
större delen innehåller forskningsrapporter producerade av andra arkivbildare än
EMS. Dock var EMS inblandat, och under tidigt 1970-tal väldigt engagerat i mu-
sikforskning. Främst den rytmforskning som bedrevs vid Musikvetenskapliga in-
stitutionen i Uppsala under Ingmar Bengtssons ledning. EMS har även samarbetat
med KTH i olika forskningsprojekt. Denna del av EMS verksamhet drevs främst
av Knut Wiggen och kom mer och mer i skymundan efter hans frånträde 1975.

Den sista F-serien (F9) har jag ägnat personalhandlingar. Här ingår anställ-
ningshandlingar, vitsord, intyg, semester- och lönelistor. Här återfinns också do-
kumentation från tillsättningen av några studiochefer. Detta är den enda serie som
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möjligen kan innehålla, om än inte känsliga så dock, personuppgifter. Huruvida
tillgången till dessa skall begränsas prövas av ansvarig arkivarie i förekommande
fall.

Räkenskaper

Av taktiska skäl sparade jag förtecknandet av EMS räkenskaper till sist. Detta
betydde att tiden var knapp och förtecknandet blev något mer summariskt än tidi-
gare arbete. Jag fick dock i detta arbete ovärderligt stöd av min kontaktperson på
Statens musikbibliotek; Agnes Sjöbrandt. Hon hjälpte mig med en del svåra gall-
ringsbeslut. Bland annat en omfattande samling kvittoblock från försäljning av för-
brukningsmaterial vid EMS, såsom DAT-band, CD-R skivor etc. Vi valde också
att skicka tillbaka en del nyare handlingar till EMS eftersom de enligt bokföringsla-
gen är förpliktade att behålla all bokföring yngre än tio år. Det blev trots detta 9
serier:

G1A: Anslagsäskanden
G1B: Inventarieböcker och balansräkningar
G1C: Deklarationer
G2: Huvudböcker
G3A: Dagböcker
G3B: Kassaböcker
G4: Avtal och bankärenden
G5: Budget
G6: Övriga räkenskaper

I underavdelningen bokslut och skatter utkristalliserade sig tre serier. Första serien
(G1A) innehåller anslagsäskanden och även en mindre mängd anslagsrekvisitioner.
Eftersom EMS alltid varit beroende av statliga anslag betraktar jag detta som grun-
den för dess existens och därför den viktigaste serien bland räkenskaperna. Nästan
serie (G1B) fick rymma balansräkningar och en inbunden volym med en inventarie-
förteckning från EMS tidigaste år.  Den tredje serien (G1C) ägnades deklarationer.
Serie G2 utgörs av huvudböckerna.

Underavdelning G3 fick namnet grundbokföring och utgörs av två serier. G3A
är dagböcker medan G3B fick bli en luftserie för kassaböckerna som fysiskt place-
rades i G2:2.

Avtal och bankärenden blev titeln på serie G4. Här placerades den stora mängd
ekonomiska avtal av varierande slag som återfanns i arkivet. Här hamnade även
olika avtal och annan dokumentation från EMS bankförbindelser.

Arkivet bestod av 6–7 pärmar märkta ”Budget”. Jag valde att behålla dem
samlade i en serie med signum G5.
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Under den något vittfamnande titeln ”övriga räkenskaper” döljer sig en luftse-
rie med rekvisitioner och ekonomiskt relaterad korrespondens från K. Wiggens tid
som studiochef. Här återfinns även en volym med internbeställningar härrörande
från tiden för SR:s huvudmannaskap. Jag sparade dem huvudsakligen av pietets-
skäl. I serien döljer sig även en volym med handlingar rörande försäkringar. Sist
men inte minst återfinns här även en volym (G6:3) med kvitton på inköp, bl.a. de
stora datorinköpen.  På inrådan av min kontaktperson undvek jag att kalla den
verifikationer (som enligt henne i så fall borde ha gallrats) valde vi att kalla voly-
men ”inköp av teknisk utrustning”

Övriga handlingar

I övriga handlingar har jag som brukligt är lagt handlingar som tillhör andra arkiv-
bildare men ändå är förknippade med arkivbildaren i fråga. Hit räknar jag även
pressklipp. Huvudavdelningen Ö fördelar sig som följer:

Ö1 Pressklipp
Ö2 Referenslitteratur
Ö3 FylFST:s handlingar
Ö4 Föreningen svenska elektronmediakonstnärers handlingar

Pressklipp var en okomplicerad serie där man med bättre tid till sitt förfogande
borde ha kopierat alla artiklar till ett mer arkivbeständigt material.

Serie Ö2 utgörs av den ganska omfattande samling referenslitteratur/material
som inte minst Knut Wiggen samlade på sig. Materialet består huvudsakligen av
artiklar och PM om ”intressanta ämnen” förknippade med EMS verksamhet.

Den tredje Ö-serien utgörs av FylFST:s eller Fylkingen och föreningen Svens-
ka Tonsättares stiftelse för elektronmusikalisk verksamhet (Elektronmusikstiftel-
sen) handlingar. Detta var en stiftelse med uppgift att ta till vara tonsättarnas in-
tressen vid stiftelsebildningen 1969. Stiftelsen upphörde 1972 när EMS lät inrätta
ett konstnärligt råd med samma uppgift. Stiftelsen får naturligtvis betraktas som en
egen arkivbildare. Det är för mig okänt om det existerar ytterligare material hos
t.ex. Fylkingen eller FST.

Ö4 är Föreningen svenska elektronmediakonstnärers handlingar. Detta var en
ett försök att starta en fackförening för verksamma inom EMS versamhetsfält.
Föreningen blev kortvarig men får likväl betraktas som en egen arkivbildare.

Som en sista Ö-serie valde jag att förteckna två stycken partitur av okänd här-
komst.
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