Sibeliusmuseums arkivs samlingar (2014)
1. PRESSARKIV
I Personer
– finländska personer A-Ö (59 hyllmeter)
– utländska personer A-Ö (26 hm)
II Orter
– Finland A-Ö (76 hm)
– Övriga länder A-Ö (X hm)
III Övrigt (tillsammans 42 hm)
– Pop/rock, jazz, folkmusik, kyrkomusik, sång- och musikfester,
sammanslutningar, instrument osv.
OBS! Pressarkivet finns inte i databasen (förutom material relaterat
till Sibelius, av vilket en del finns tillgängligt i databasen Spegeln/
Dokumenttyp: ”Sibelius Clipping”).
2. BILDER
– ca 20 000 bilder, av vilka merparten finns listade i databasen
(Spegeln/ Bilder)
– bland bilderna finns personporträtt men även bilder av orkestrar,
körer och andra sammanslutningar.
3. KONSERTPROGRAM
I Personer A-Ö (7,5 hm)
II Finland: grupper, musikföreningar etc. A-Ö (19 hm)
III Inhemska sångfester, musikfester, festivaler etc. A-Ö (6 hm)
IV Utländska A-Ö (3 hm)
OBS! Konsertprogrammen är inte katalogiserade.
4. HANDSKRIFTER
I Manuskript A-Ö (26 hm)
– katalogiserade (Spegeln/ Dokumenttyp: ”Manuscript”)
– ordnade enligt kompositör och verk
II Handskrivna notböcker (4,5 hm)
– katalogiserade (Spegeln/ Dokumenttyp: ”Handskrift”)
III Brev (4 hm)

– katalogiserade enligt både avsändare och mottagare A–Ö.
– På grund av att i breven framkommer personuppgifter är de inte
tillgängliga via Spegeln. Kortkatalog finns tillgänglig hos oss.
5. TRYCKTA NOTER
I Inhemska nottryck (112,5 hm)
– katalogiserade (finns i Åbo Akademis Biblioteks databas Alma samt
i gammal kortkatalog. Merparten finns även i Spegeln/
Dokumenttyp: ”Nottryck”)
– ordnade enligt kompositör och verk A-Ö
II Utländska nottryck (218 hm)
– okatalogiserade
– ordnade enligt instrument, kompositör och verk A-Ö
6. MUSIKALISKA SÄLLSKAPET I ÅBOS NOTBIBLIOTEK
– Finlands äldsta notbibliotek, där finns bl. a. flera unika nottryck
från 1700- och 1800-talet (26 hm)
– de äldsta noterna finns katalogiserade i Alma och i Spegeln
(Dokumenttyp: ”Musikaliska Sällskapets bibliotek”), medan de
nyare noterna endast finns i kortkatalog.
7. FONOGRAM
I Skivor
a) Grammofonskivor (78 rpm)
b) Vinylskivor (33 & 45 rpm)
c) CD-skivor
II Kasetter, Rullband
III Fonografrullar, pianolarullar osv.
– Största delen av fonogrammen finns katalogiserade i Spegeln.
(Spegeln/ SmL; i nuläget 16156 poster)
8. AFFISCHER
- affischerna finns katalogiserade i Spegeln (Spegeln / SmP:
”Poster”; i nuläget 1951 poster)

För utom dessa finns även i arkivet enskilda personers samlingar,
exempelvis Jean Sibelius, Otto Andersson, Erik Bergman osv.

