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Lilja, A., 1996: Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och prak-
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This dissertation deals with the work of documenting Swedish folk culture at the Institute 
of Dialect and Folldore Research in Uppsala. This work is analyzed as a scholarly field 
and from the perspective of power and resistance structures. The investigation has to do 
with the gathering of material from the perspective of ideas and of practice. On the ideo-
logical plane the purpose of the work of the Archive was to create true and objective 
historical documents conceming folk culture, factual and linguistic information taken 
directly from the people, representative parts that could be brought together in larger, 
functional units. Reality was to be investigated in all its range. 

In practice, on the basis of their special competence and interests, researchers by 
making a subjective choice decided exactly which factual areas were to be investigated. 
No unified investigation was therefore achieved. Instead, traditional rural culture was 
chosen for investigation. Certain factual and/or geographical areas were given priority 
while others were rejected. By means of various strategies the researchers tried to influ-
ence the collectors in the field to gather the sort of information that the Archive wished to 
have. What was collected, however, was also influenced by the interests and knowledge of 
the collectors and was therefore the result of an agreement between the researchers and 
the collectors. 

The whole enterprise was primarily conducted as a rescue operation, in which the 
oldest, the most threatened and the most popular cultural elements were to be collected. 
The old tradition was made to represent stability and continuity. What was modern, 
leamed or literary was eliminated in favour of what was regarded as traditional and 
genuine. The enterprise entailed a sort of cultural criticism by the researchers of their own 
turbulent, contemporary world and of the working classes, which were made to represent 
modern and artificial culture. The material that was gathered, therefore, was not primarily 
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Förord 

Att skriva avhandling är förvisso ett ensamarbete, men som författare har 
jag ändå varit beroende av flera kollegers och vänners hjälp och stöd i 
arbetet. Jag är därför många tack skyldig för att jag efter fyra arbetsamma 
år rott projektet iland. 

Allra först går mina tankar till min käre vän och kollega Wolter Ehn 
(1931-1994), som uppmanade mig att skriva om arkivet. Vi var arbets-
kamrater på ULMA i 18 år. Wolter uppmuntrade mig, delade med sig av 
sin oerhörda bokliga bildning och engagerade sig i mitt arbete under hela 
sin livstid. Men hans entusiasm och intresse har även efter hans bortgång 
varit närvarande och inspirerande. Därför: tack Wolter för ditt ovärder-
liga stöd! 

Ett uppriktigt tack riktar jag också till professor Anders Gustavsson, 
min handledare, som alltid visat äkta intresse för mitt arbete. Han har 
genom ständiga kritiska granskningar hela tiden hjälpt mig framåt. Ett 
stort tack går även till Bengt af Klintberg och Gösta Arvastson, vilka 
båda läst mitt råmanus och kommit med viktiga synpunkter på vad som 
kunnat förändras och förbättras. Min chef på Dialekt- och folkminnes-
arkivet, docent Maj Reinhammar, har under slutfasen lagt ned ett omfat-
tande arbete på att språkgranska mitt manus och hjälpt mig att "kill some 
of my darlings". De språkliga brister som eventuellt kvarstår tar jag dock 
på mig själv. För professionellt och snabbt utförd översättning till eng-
elska tackar jag universitetslektor Michael Srigley, Uppsala. För hjälp 
med litteraturlistan tackar jag vännen Rune Västerlund på ULMA. 

Mitt tack går också till alla vännerna på Etnologiska institutionen i 
Uppsala. Institutionen har periodvis varit min enda kontakt med ytter-
världen. Från forskarseminariet tackar jag framför allt Maria Björkroth, 
Åsa Ljungström och Anna Nylander som under åren gjort heroiska insat-
ser för att hjälpa mig. Men jag vill också framföra mitt tack till övriga 
seminariedeltagare och till vänner och kolleger inom ämnet i Stockholm, 
Lund, Umeå, Bergen och Åbo för givande och stimulerande diskussioner 
under olika faser av arbetet. Ingen nämnd och ingen glömd. 

Jag vill dessutom tacka alla vänner och kolleger inom arkivvärlden i 
Uppsala och särskilt mina arbetskamrater på Dialekt- och folkminnes-
arkivet. De har i alla väder trott på mig. Mina f.d. chefer vid arkivet 
docenterna Erik Olof Bergfors och Sven Söderström tackar jag för att de 
under åren berett mig möjlighet att forska och publicera mina resultat i 
tidskriften Svenska Landsmål. Särskilt vänder jag mig till Erik Olof som 
under en följd av år enträget tränade mig i konsten att skriva läsliga och 
klara texter. Jag vill därför tacka honom alldeles speciellt för många 
slitsamma men trevliga textgranskningar! 
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Ett stort tack går till Åsa Nyman. Åsa var föreståndare för arkivets 
folkminnesavdelning de första tio åren jag arbetade vid ULMA. Hon 
blev min viktigaste lärare i praktisk etnologi och folkloristik. Som 
kvinnlig forskare har hon också alltid varit en förebild för mig. Under 
hennes tid pågick det vetenskapliga samtalet vid avdelningen. Detta var 
mycket stimulerande och lärorikt för en ung student. 

Jag tackar också Torsten OrdUs, Eva Lindroth och Karin Uhrvik m.fl. 
som under arbetets gång på skilda sätt hjälpt mig. De har inte bara delat 
med sig av sitt stora kunnande i arkivets material, de har också alltid 
uppmuntrat och visat intresse för mitt arbete. Särskilt tålmodiga lyssnare 
och samtalspartners har även Eva-Lott Lindqvist, Anna Kristina Söder-
berg, Mikael Vallström och Bo Danielsson varit. 

Ett stort tack framför jag också till mina föregångare vid arkivet för 
deras flit med att allt sedan begynnelsen 1914 lägga upp register och 
bringa ordning och reda i samlingarna. Deras noggrannhet och ordnings-
sinne har medfört att jag lätt kunnat återfinna upplysningar jag behövt. 
Detta har väsentligt underlättat mitt arbete. 

Ett särskilt tack vill jag också rikta till ett par nära vänner som bidragit 
på sitt speciella vis. Det gäller för det första min dotters far, historiker 
Stefan Lundhem, med vilken jag fört uppbyggliga diskussioner om teori 
och empiri. Hans beska kritik och glada tillrop har varit vägledande. Det 
gäller för det andra idéhistoriker Lars Sellberg, som läst delar av mitt 
manus och kommit med hänsynslösa men uppriktiga och uppfriskande 
synpunkter. 

Jag vill även tacka alla mina övriga vänner för deras tålamod med 
mina introverta funderingar. Jag har under långa tider levat i en egen 
värld och med hjälp av mina förstående vänner ändå klarat vardagstillva-
ron. Här riktar jag mig särskilt till Erik M. Eriksson, Lillemor Funered, 
Malou Pettersson, Ingrid Tranehag och Susanne Waldh, som på olika 
sätt ställt upp då jag behövt återanpassas till verkligheten. De skall alla 
ha en eloge för sitt engagemang. 

Till sist vill jag också tacka mina närmaste, Åsa och Martin. Martin 
har i slutskedet varit ett stort och pålitligt stöd. Han har lyssnat, kom-
menterat, tröstat och stöttat och med aldrig sinande entusiasm trott mig 
kapabel att genomföra projektet. Martin har även varit mig behjälplig 
med att framställa diagram och inte minst med att läsa korrektur. 

Åsa, min dotter, vill jag slutligen tacka för det kompakta ointresse hon 
visat för mitt arbete. Hon har kämpat hårt för att försöka hålla mig kvar i 
rollen som "normal" mor. Hon är ju den som drabbats hårdast av mina 
skriverier både nätter och dagar. Hon frågade mig i slutfasen en dag: 
"Vad är det du skriver mamma?" Jag svarade att det var en bok om 
arkivet. "Arkivet?", sa hon förvånat, "måste du skriva en hel bok om det? 
Det kan väl du skriva på fyra rader!" Henne tillägnar jag mitt arbete. 

Uppsala den 16 februari 1996 

Agneta Lilja 



I. Inledning 

If you want to understand what a science is, you should look in the first instance 
not at its theories or its findings, and certainly not at what its apologists say 
about it; you should look at what the practioners of it do (Clifford Geertz: The 
Interpretation of Cultures s. 5). 

Avhandlingsförfattare drivs vanligen av ett personligt intresse vid äm-
nesval och skrivande. I mitt fall hänger valet av avhandlingsämne sam-
man med mitt arbete som arkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala (ULMA), där jag varit anställd sedan 1976. När jag tillträtt och 
påbörjat mitt arbete, som bestod i att samla in och sakregistrera material 
rörande den svenska folkkulturen, funderade jag efterhand alltmer kring 
de äldre samlingarnas innehåll. Varför föreföll mig detta dokumentära 
material oftast lika verklighetsfrämmande som innehållet i en folksaga? 
Borde inte jag, som arbetade med uppteckningar om den svenska folk-
kulturen och som själv sedan generationer är svensk, ha stor förför-
ståelse och känna igen mig, särskilt som det som berättades om den 
svenska kulturen inte var mer än 100-120 år gammalt? 

Jag upptäckte ganska snart vad jag saknade i bilden av den svenska 
folkkulturen: min egen historia, dvs, arbetarklassens, fanns egentligen 
inte belagd i arkivets omfattande materialsamlingar. Ändå visste jag att 
denna historia var både lång och betydelsefull. Den historien, och andra 
såsom barnens och kvinnornas specifika historia, konflikternas och mot-
sättningarnas m.fl., tycktes ha "utdefinierats". De fick inte stå som sinne-
bild för det svenska. Det var en bitvis grym upptäckt att mina förfäder 
inte fanns dokumenterade, att deras levnadsförhållanden, som jag utifrån 
mitt perspektiv hade trott präglat världen, inte ens fanns beskrivna. Där-
emot fanns otaliga berättelser om "bondekulturen" och alla dess be-
ståndsdelar, förmedlade till arkivet av en rad flitiga lärare, präster, bön-
der, studenter osv. Men den kultur som beskrevs så in i sina minsta detal-
jer var inte den jag kände till och identifierade mig med. Den var bara en 
del av den historiska verkligheten. 

Kanske var det en drift att söka människorna bakom skapandet av 
denna "sagovärld" som fick mig att vilja studera arkivet? Jag kände mig 
främmande och historielös i världen av gårdstyper, plogar, skördefester 
och sägner om näck och skogsrå. Det dröjde länge innan jag fann verk-
liga beröringspunkter med min egen erfarenhet och när jag fann dem var 
de få. Materialet förblev till stora delar etnografiska beskrivningar för 
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mig. Det förblev "text". Jag började undra över dessa texter, som inte 
bara innehållsligt utan även formellt liknade varandra. Varför såg de ut 
som de gjorde? Vilka var de människor som producerat dem? Vad ville 
de? Varför kände jag inte igen mig i skildringarna av min egen kultur? 
Som medlem i det svenska samhället borde jag ha något slags inifrånper-
spektiv på det egna, men hade jag det? Jag läste ofta uppteckningarna 
som ren fiktion, de var overkliga på flera sätt, som skönlitterära texter 
om ett ganska diffust "förr". De kändes som ett slags konstruktioner av 
verkligheten. Det föreföll mig som om jag hade personlig erfarenhet av 
en annan "traditionell" folkkultur som borde dokumenteras som ett al-
ternativ till denna bild av bondesamfundet (jfr Holbek 1992 s. 7 f.). 

Det var med andra ord lätt för mig att konstatera att bilden av den 
svenska folkkulturen, såsom den fanns belagd i arkivets stora material-
samlingar, inte var "sann" i den bemärkelsen att den var giltig för oss 
alla, att den innefattade oss alla, att den var allas vår gemensamma histo-
ria. Jag såg således tydligt att begreppet "folkkultur" uppenbarligen an-
vänts i en snävt avgränsad betydelse. Detta väckte min nyfikenhet. 

Med utgångspunkt i den brist jag alltså iakttog blev mitt avhandlings-
arbete därför av tvingande nödvändighet en ideologikritisk studie av ar-
kivets självuppfattning att det genom flitigt samlande och ordnande do-
kumenterat svensk folkkultur. Något liknande studium har heller inte 
tidigare företagits när det gäller just Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. 

Det innebär många svårigheter att skriva en avhandling om sin egen 
arbetsplats. Visserligen har jag som anställd och initierad speciella förut-
sättningar att undersöka denna men också begränsningar. Hemmablind-
het och lojalitet kan förblinda. Att balansera mellan en sund och nödvän-
dig ideologikritisk utvärdering och anakronistiska felslut är svårt. Ba-
lansgången mellan att hedra arbetskamrater och föregångare efter för-
tjänst och att göra dem till forskningsbara främlingar, dvs, till ett slags 
De Andra, är dock ännu svårare. Risken att namngivna människor skall 
känna sig sårade och orättvist behandlade av min beskrivning är därför 
stor, men jag menar ändå att en granskning och utvärdering av arkivets 
arbetsmetoder och ideologin bakom dem är nyttig och förhoppningsvis 
kan bidra till att verksamheten kan förbättras och förnyas. 

Eftersom jag i mitt avhandlingsarbete lägger kommunikativa och re-
flexiva synpunkter på ULMA:s arbetsmetoder, hoppas jag att jag också 
varit tillräckligt medveten om min egen reflexivitet. Jag inser nämligen, 
att jag inte helt kan ställa mig utanför min invanda vardagsverklighet 
eller min egen ideologi, och min studie blir av det skälet en produkt av 
mig, av arkivarien, samtidigt som den är ett vetenskapligt bidrag. Någon 
objektiv bild kan jag dock näppeligen presentera och det har heller aldrig 
varit min avsikt. 
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Min avhandling är heller inte avsedd att vara någon arkivhistoria. I 
stället för att göra en heltäckande historisk studie har jag valt att utifrån 
en begränsad tid och från makro- och mikronivå studera hur arkivarier 
och upptecknare kunde gå tillväga när de tillsammans dokumenterade 
svensk folkkultur. Det var just detta problem jag ville utreda. 

Jag har till stora delar arbetat rent empiriskt och beskrivande, men till 
vissa delar också hermeneutiskt, dvs. jag har tagit mig friheten att tolka 
utifrån min egen tid, situation, kunskapsnivå och intuition. Jag har såle-
des i första hand försökt att förstå, inte att förklara. Som inspiration för 
giltigheten av min tolkning har jag haft Clifford Geertz's ord 

... that what we call our data are really our own constructions of other people's 
constructions of what they and their compatriots are up to (The Interpretation of 
Cultures s. 9). 

Jag måste därför understryka att detta är min tolkning, min studie av 
arkivet — det är inte sanningen om arkivet, om nu någon sådan finns. 

Problem, material och metod 
Syfte 
Avhandlingen syftar till att beskriva föreställningen om den ideala upp-
teckningen. Jag vill försöka ringa in hur denna ideala uppteckning, som 
jag betraktar som en konstruktion, såg ut, idémässigt och i praktiken, 
och hur den producerades som resultatet av ett slags överenskommelse 
mellan arkivet och upptecknarna/sagesmännen ute i fältet. Jag arbetar 
utifrån hypotesen att det inte var verkligheten ur alla aspekter som kom 
att dokumenteras, utan snarare ett urval av traditioner som av ett eller 
annat skäl uppfattades som särskilt viktiga att tillvarata. Jag vill därför 
också försöka utröna vad som valdes, varför urvalet gjordes och vilka 
konsekvenser det fick. 

Teoretisk inspiration 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) har genom åren be-
skrivits i många sammanhang. Gemensamt för beskrivningarna, som of-
tast producerats av arkivtjänstemännen själva, har varit att de skildrat 
arkivets uppbyggnad, arbetssätt, material och mål. Mer sällan (om ens 
någonsin) har arbetet mera i sin helhet utvärderats. Enskilda insamlings-
program eller materialkategorier har ifrågasatts och diskuterats (se t.ex. 
Ejdestam 1938 s. 151 f., Lilja 1992 s. 103 if.), men däremot inte de idéer 
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eller ideologier som ligger bakom hela projektet att samla och arkivera, 
analysera och utge dialekter och folkminnen 

För mitt studium har jag till stor del använt arkivtjänstemännens pub-
likationer och vetenskapliga arbeten, t.ex. Åsa Nymans utredning om 
folkminnesundersökningama i Uppsala (i SvLm 1978/79), de f.d. arkiv-
cheferna Dag Strömbäcks och Folke Hedbloms beskrivningar av arki-
vets verksamhet i ett historiskt perspektiv, publicerade i SvLm 1965 och 
1979 respektive 1950, 1974, 1979 och 1990. Jag har även begagnat an-
nan litteratur som på ett eller annat sätt berör mitt undersökningsområde. 
Så har jag t.ex. haft glädje och nytta av en del tidigare forskning rörande 
arkivens arbetssätt och vetenskapens utveckling under 1900-talet. Här 
vill jag särskilt nämna de skrifter som behandlar verksamheten vid Folk-
livsarkivet i Lund 1913-1988 (red. Nils-Arvid BrinOus), vid Institutet 
för folklivsforskning i Stockholm 1918-1993 (red. Mats Hellspong) 
samt Norvegs temanummer 1979 om arkivkritik. 

En viktig utgångspunkt för mig är att jag inte betraktar arkivstoffet 
som döda texter. Jag föredrar att i likhet med Ulf Palmenfelt se det som 
fragment ur levande människors samtal med varandra (Palmenfelt 1993 
s. 228). I och med att jag ser produktionen av kunskap som ett samtal 
eller en överenskommelse mellan arkivet och upptecknarna/sagesmän-
nen och lägger kommunikativa och reflexiva aspekter på arbetet betraktar 
jag det som en interaktion mellan subjekt, mellan människor av kött och 
blod. Forskarna och upptecknarna var enligt detta synsätt inga objektiva 
registratörer eller samlare utan aktivt medskapande när den svenska folk-
kulturen skulle dokumenteras. Kort sagt: alla inblandade, även sages-
männen, var tänkande och kännande individer (Ehn/Klein 1994 s. 10). 
Utan dem bleve det inget arkiv, bleve det heller ingen vetenskap. 

Min teoretiska inspiration har jag främst hämtat från anglo-ameri-
kansk antropologi, särskilt från representationskritiska studier av hur 
västvärlden definierat och kategoriserat De Andra, de "primitiva" och 
deras kulturer. Betydelsefulla för mig har bl.a. följande övergripande 
studier varit: George E. Marcus & Michael M. J. Fischer: Anthropology 
as Cultural Critique (1986), Marianna Torgovnick: Gone Primitive 
(1990), Johannes Fabian: Time and the Other (1983), James A. Boon: 
Other Tribes, Other Scribes (1990), Edward W. Said: Orientalism (1993) 
samt James Clifford & George E. Marcus: Writing Culture (1986). I 
dessa studier diskuteras hur vetenskapen och västvärlden med hjälp av 
makt och via ett självpåtaget tolkningsföreträde haft en tendens att ob-
jektivera de kulturer och människor de studerat. Individer och kollektiv 
har gjorts till objekt, representationer, som kan beskrivas och analyseras 
(jfr Marcus/Fischer 1986 s. 8, 19 if., Fabian 1983 s. 1, Torgovnick 1990 
s. 3 if.). Inte sällan har ett kontrastivt perspektiv tillämpats, så att De 
Andra, på gott eller ont, framställts som en motsats till det egna. 
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Sedan 1980-talet har i antropologiska och etnologiska kretsar förts en 
livlig debatt kring dessa representationsfrågor. Diskussionen har inte 
minst rört diskrepansen mellan fälterfarenheter och skriven etnografisk 
text. Allt fler forskare har insett att de gjort helt andra erfarenheter i fältet 
än de förmedlat i sina skrivna texter. Exempelvis kommer sällan andra 
röster än forskarens till uttryck i den färdiga texten. Han får representera 
De Andra, de som inte kan eller tillåts tala för sig själva (Clifford 1986:2 
s. 113). Men hela denna representationsideologi, den som behandlar 
andra som saker, dvs. objektiverar dem, och tenderar att placera dem i en 
annan tid än forskarens, är en maktideologi, inte minst för att forskaren 
ger sig själv den exklusiva rätten att tolka och förklara andras verklighet 
(Tyler 1986 s. 131, Fabian 1983 s. 27). Idén om att göra sig till talesman 
för andra, att anse sig ha överhöghet att representera andra, är dock inte 
någon självklar förutsättning för forskningen, utan snarare en medveten 
strategi, typisk för vetenskapen (Torgovnick 1990 s. 9 if.). 

Forskarens en gång så självklara tolkningsföreträde, hans rätt att auk-
toritativt uttala sig om De Andra, har dock börjat ifrågasättas och poly-
fona texter, dvs, texter där informanternas egna röster och tolkningar är 
inbegripna, har framhållits som ett ideal. Detta är beroende av att etnolo-
gin gått från ett "objektivt" beskrivande, dvs, från ett positivistiskt forsk-
ningsideal, till ett hermeneutiskt tolkande av kulturer. Det hänger också 
samman med att forskaren numera betraktas som medskapare eller 
t.o.m. skapare av den kulturbeskrivning/tolkning han ger (Eriksen 1993 
s. 16 if.). Han beskrivs inte längre som en objektivt registrerande åskå-
dare utan hans studium av andra handlar lika mycket om honom själv, ty 
genom att undersöka andra undersöker och definierar han även sig själv 
(Ehn/Klein 1994 s. 12, 78 if., Clifford 1986:1 s. 23, Said 1993 s. 3 if., 
Torgovnick 1990 s. 11). Alla antropologiska/etnologiska studier är uti-
från dessa ståndpunkter möten mellan människor, där samtliga inblan-
dade påverkar varandra och därför skall betraktas som skapande/tol-
kande subjekt (Alver 1990 s. 134). 

I mitt fall är det landsbygdsbefolkningen, dvs, främst bönderna, tor-
parna och hantverkarna som är objekt, som är De Andra. Strategin att 
objektivera andra för att studera dem innebär dock inte att föremålen för 
undersökningarna förvandlas till viljelösa offer, utsatta för manipulativt 
godtycke. De fortfar naturligtvis att vara tänkande, kännande och tol-
kande individer. Men objektiveringsstrategin tvingar dem att förhåna sig 
till vetenskap och till forskning. De skiljs ut som särskilda individer och 
blir "upptecknare", "traditionsbärare" eller "sagesmän" och hamnar där-
med i en speciell relation till forskarna och vetenskapen. Det är utifrån 
detta relationella förhållande de sedan agerar (jfr Köngäs-Maranda 1981 
s. 216 if.). 

1 min diskussion om arkivariernas självsyn och vetenskapens faktiska 
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utövande vill jag också betona interaktionen och det relationellas bety-
delse. Här har jag hämtat inspiration dels från professionaliseringsdis-
kussionen, som behandlar hur yrken växer fram, hur de skapar sig ett 
eget kunskaps- och kompetensområde och hur de genom skilda strate-
gier förhåller sig till och hävdar sig gentemot andra yrken, annan kompe-
tens och kunskap (se Selander 1989). 

Inspiration har jag även hämtat från den franske sociologen Pierre 
Bourdieus undersökningar av utbildningseliten i Frankrike, vilka han 
diskuterat i rad studier såsom, Distinction (1979), Texter om de intellek-
tuella och Kultur och kritik (båda 1992). Bourdieu studerar hur t.ex. de 
högutbildade formerar sig i, vad han kallar, ett socialt fält. Ett fält utgörs 
emellertid inte av vilken samhällelig gruppering som helst utan det defi-
nieras av att det består av ett slags system av relationer mellan olika 
positioner besatta av specialiserade agenter och institutioner, vilka stri-
der om något som är gemensamt för dem. Ett fält är t.ex. vetenskapens, 
där agenterna strider om monopolet på den legitima kunskapen, om be-
löningar i form av ämbeten, titlar osv. I samhället som helhet finns både 
dominerande och dominerade fält och inom varje enskilt fält finns dess-
utom dominerande och dominerade positioner. Bourdieu utgår ifrån idén 
att vår (västerländska) kultur är uppbyggd på en motsättning mellan det 
kulturella och det ekonomiska, dvs, mellan det som är gratis och saknar 
vinstintresse och det som är materiellt och ekonomiskt. I det kapitalis-
tiska samhälle han undersöker är således de ekonomiska fälten överord-
nade de kulturella, dvs, den ekonomiska eliten dominerar den kulturella. 

Till varje fält hör en viss typ av kapital, som kan vara antingen ekono-
miskt eller symboliskt. Såsom symboliskt kapital räknas t.ex. inom ve-
tenskapens fält (fin)kulturell kompetens i form av utbildning, vetande, 
kunskap, titlar, ämbeten osv. De intellektuella innehar enligt detta syn-
sätt ett speciellt kulturellt kapital. För att kapitalet skall vara gångbart 
måste det dock erkännas av andra, både av agenterna inom fältet och av 
andra fält och av människor utanför de etablerade fälten. Men de intel-
lektuella, de som inte ser till det ekonomiska kapitalet i första hand, 
måste också hela tiden förhålla sig till den ekonomiska makten. Av det 
skälet står såväl fälten som kapitalformerna i ett relationellt förhållande 
till varandra (Bourdieu 1992:1 s. 131, 1992:2 s. 116, Broady 1990 s. 171 
if., 270 if.). 

Som en typ av kapital betraktar Bourdieu habitus. Med detta avser han 
ett system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 
orientera sig i den sociala världen. Habitus finns dels nedlagt i kroppen, 
dvs, det är ett nedärvt sätt att tala, bete sig, röra sig, men det kan också 
förvärvas genom att människor tillägnar sig ett visst slag av tänkande 
och beteende som är gångbart och efterfrågat inom ett specifikt fält. Alla 
människor är visserligen utrustade med habitus, men, liksom när det 
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gäller kulturellt kapital i övrigt, är det marknaden som avgör vilka slag 
av habitus som värderas högt eller lågt. De intellektuellas habitus, i vil-
ken ingår förmågan att kunna särskilja och anamma det legitima och 
erkända, tillhör enligt hans resonemang dem som värderas högt i sam-
hället (Bourdieu 1992:2 s. 33 if., 1994 s. 11 if., Broady 1990 s. 228 if.). 

Jag är medveten om att de franska utbildningsförhållanden Bourdieu 
diskuterar inte på ett enkelt sätt kan översättas till svenska. Men jag 
menar ändå att hans diskussion om fält, kapital och habitus kan tillämpas 
på arkivarierna och upptecknarna i min undersökning. Deras agerande, 
deras sätt att med hjälp av disciplinen och/eller sitt speciella kunnande 
särskilja sig, deras ideellt färgade satsning på en viss typ av kulturellt 
kapital utgör en motsvarighet till det Bourdieu funnit hos den franska 
bildningseliten. 

Det som främst intresserar mig hos Bourdieu är dock att hans teorier 
eller forskningsprogram alltid utgår från en bred empirisk bas. Hans fun-
deringar bygger på ett brett och mångårigt studium av den verklighet han 
resonerar om. För mig personligen erbjöd mötet med Bourdieu därför en 
rad förslag till lösningar av frågor jag ställt mig kring arkivariernas själv-
uppfattning, deras arbetsmetoder, deras förhållande till upptecknarna 
och sagesmännen osv. Jag fann att jag med hjälp av hans idéer bättre 
kunde begripa varför arkivets forskningsarbete såg ut som det gjorde. 
Jag anser därför att hans diskussioner har stor relevans för mitt arbete, 
åtminstone på ett mer övergripande plan. Jag kommer att något litet för-
djupa mig i hans resonemang nedan i avsnittet Fältet och de intellektuel-
las kultur. 

Viss betydelse för mina teoretiska resonemang har också Michel Fou-
caults tankar om makt haft. Han har utvecklat tankarna bl.a. i studier 
som Vansinnets historia (1961), Klinikens födelse (1963), The Order of 
Things (1973), Övervakning och straff (1974), Sexualitetens historia 
(1980) och i efterskriften till Hubert L. Dreyfus' & Paul Rabinows bok 
Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics (1982). Efter-
som jag utgår ifrån att hela idén med undersökning och insamling av 
folkkultur är intimt förknippad med objektivering och därmed med 
makt, har jag funnit Foucaults diskussioner användbara. 

Det som för mig är intressant med hans maktbegrepp är att han inte 
definierar makt såsom något absolut som innehas av vissa institutioner 
eller personer och som enbart används för att kuva andra som saknar 
makt. Inte heller betraktar han makt som odelat negativ, hämmande och 
repressiv utan även som produktiv (Foucault 1987 s. 227). Med makt 
avser han därför "en mångfald av styrkeförhållanden som är immanenta 
i det område där de driver sitt spel och som är grundläggande för ord-
ningen". Makten är överallt därför att den kommer överalltifrån. Den 
finns i varje nätverk av relationer, den är heterogen och den är rörlig. 
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Makt innehas inte, den utövas, med en hel rad avsikter och mål. Den är 
namnet på en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle (Fou-
cault 1980, s. 117 if.) och den existerar bara när den brukas. Den skapas 
alltså hela tiden i relationerna mellan människor. Därför skall den stude-
ras som "praktik" och inte som i& (Foucault 1982 s. 217). 

Makten är således, enligt denna definition, relationell och utövas bara 
över fria undersåtar (a.a. s. 220 f.). Den strukturerar förvisso andras 
handlingsfält, men den skulle inte kunna utövas om den inte delvis dol-
des och om den inte också innehöll utrymme för uppstudsighet och möj-
ligheter till flykt, dvs. motstånd (a.a. s. 224 f.). Detta är maktens produk-
tiva potential. Foucault menar därför att makt skall analyseras i de for-
mer motståndet möter den. Motståndet belyser nämligen maktrelatio-
nerna (a.a. s. 178). Foucaults idéer om makten och motståndet kommer 
jag att tillämpa tydligare nedan, när jag i avsnittet Makt och motstånd, 
Dominans gentemot underordning? resonerar kring hur arkivet och upp-
tecknarna samarbetade. Men hans liksom Bourdieus tankar genomsyrar 
egentligen hela mitt resonemang i denna avhandling. 

Några styrande principer för mina tankegångar har också varit moder-
nitetsdiskussionen och nationalismtankarna som drivkrafter bakom ur-
val, insamling och arkivläggning. Nationalismens betydelse för doku-
mentation av folkkultur har länge diskuterats inom etnologin (se t.ex. 
Kirshenblatt-Gimblett 1988 s. 149, Hodne 1994). Den har allmänt an-
setts vara ursprunget till 1800- och 1900-talens (borgerliga) intresse för 
folket och dess kultur. Modernitetsperspektivet har under senare år varit 
ett huvudtema i många etnologiska resonemang. Flera forskare har t.ex. 
betonat att det är i ljuset av det moderna som det traditionella skapas (se 
t.ex. Bausinger 1992, Eriksen 1993). Jag vill i mitt arbete ansluta mig till 
den diskussion som förts kring dessa perspektiv och den betydelse de 
haft för etnologin som disciplin. Min huvudsakliga inspiration har jag 
hämtat från internationella forskare. Viktiga studier har t.ex. varit Her-
mann Bausingers Tradition und Modernisierung (1992), Marshall Ber-
mans Allt som är fast förflyktigas (1990), Anthony Giddens' The Conse-
quences of Modemity (1990) och Benedict Andersons Imagined Com-
munities (1990). Jag har dessutom inspirerats av Bengt Holbeks samt av 
lundaetnologema Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens m.fl. studier av 
modernitet och nationalism. 

Källor och metodiska överväganden 
En ledande princip för valet av källor har varit att i stor utsträckning utgå 
från arkivets egen argumentation, dvs, att använda inominstitutionella 
källor. Men naturligtvis har jag även relaterat dessa till utominstitutio-
nellt material, dvs, samtida forskning o. d. En viktig kunskapskälla för 



19 

mig har också varit det praktiska vardagsarbete jag under många år utfört 
vid arkivets folkminnesavdelning. Där har det fallit på min lott att sköta 
registreringen av material för realkatalogen, dvs. arkivets sakliga regis-
ter, att korrespondera med upptecknarna, att författa nya frågelistor, att 
ordna äldre enskilda samlingar, att handleda forskare, besvara förfråg-
ningar, författa vetenskapliga artiklar samt att fältarbeta. Daglig kontakt 
med gammalt och nytt källmaterial har försett mig med kunskap som 
inte alltid kan styrkas med formella källhänvisningar. Mycken undervis-
ning såväl i disciplinen etnologi som i praktisk arkivkunskap och forsk-
ningshistoria har bibringats mig av mina äldre kolleger, kanske främst av 
de tidigare föreståndarna för folkminnesavdelningen FD Åsa Nyman 
och FD Wolter Ehn. Deras undervisning och daglig samvaro med andra 
arkivarier (varav några kontinuerligt arbetat vid arkivet sedan 1930-talet) 
och övrig personal har givit mig en känsla för vad arbetet och ambitio-
nen består i och denna tysta kunskap har varit vägledande. Jag "vet" hur 
arkivarier tänker. Jag "förstår" hur de väljer (jfr Frykman 1990 s. 50 if.). 
Det är inte lätt att formellt belägga denna kunskap. Ändå vill jag försöka. 

Mina viktigaste källor har alltså utgjorts av arkivmaterial, dvs. upp-
teckningar och inspelningar. Jag har också ymnigt begagnat ett till vissa 
delar förbisett material, nämligen korrespondens mellan arkivet och upp-
tecknarna eller mellan vetenskapsföreträdarna. I korrespondensen, som 
under min undersökningsperiod var omfattande och utförlig, blir såväl 
arkivariemas som upptecknarnas syn på insamling och folktradition up-
penbar. Viktiga källor har även varit instruktioner för uppteckningsarbe-
tet, protokoll från styrelse och arbetsutskott, tjänstemännens dagböcker, 
rapporter från inspelningar samt verksamhetsberättelser. I detta material 
kommer arbetsvardagen och den vetenskapliga praxisen till klara ut-
tryck. 

Jag har dock även använt mer tillrättalagda källor som muntliga upp-
gifter från kolleger och inspelningar arkivet gjort med äldre tjänstemän, 
särskilt med Folke Hedblom (f. 1908), Herbert Gustavson (1895-1986) 
och Sven Liljeblad (f. 1899) (ULMA band 2529, 3421, 4594-4596, 
4641-42, 5890-91). Jag har också begagnat propagandamaterial, dvs. 
broschyrer om verksamhetens art och inriktning, yttranden till rege-
ringen, sakkunnigutlåtanden samt tidningsartiklar där arkivets verksam-
het beskrivits. Här har t.ex. Herman Geijers m.fl. utredningar kring dia-
lekt- och folkminnesinsamling (SOU 1924:26-27, Underdånig petition 
1927) varit viktiga. Flera av dessa källkategorier är vinklade och beskri-
ver mer av ideala än av verkliga förhållanden, men i vissa stycken har de, 
trots sin "opålitliga" karaktär utgjort ett intressant jämförelsematerial, 
särskilt då jag velat skildra arkivets tänkta självbeskrivning. De har ge-
nom sin subjektiva vinlding ofta sagt mer om den verkliga vetenskapssy-
nen än andra "pålitliga" och "objektiva" källor. 
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Jag har i mitt arbete i rikt mått begagnat mig av citat ur mina källor. 
Citatanvändningen tjänar syftet att i görligaste mån undvika anakronis-
mer men den är också ett uttryck för min strävan att låta mina sagesmän 
själva komma till tals. Jag har nämligen sett det som ytterst angeläget att 
i så hög grad som möjligt låta de samtida källorna tala, för att till läsaren 
inte bara förmedla sakinnehåll utan också individernas språkanvändning 
och uttryckssätt. Citaten är, om inte annat anges, ordagrant återgivna, 
men originalens understrykningar har av typografiska skäl konsekvent 
ersatts med kursiveringar. 

Mitt arbetssätt kan karaktäriseras med utgångspunkt från min långa 
och djupa förtrogenhet med ULMA:s källmaterial. Jag har under årens 
lopp läst tusentals uppteckningar från äldre och nyare tid, skrivit ut tiotu-
sentals excerpter för sakregistret, avlyssnat och innehållsregistrerat 
många skiv- och bandinspelningar och läst ett otal artiklar och avhand-
lingar baserade på arkivets material. Jag har också själv deltagit i fältar-
beten och gjort egna uppteckningar, svarat på frågelistor m.m. Mitt ar-
bete har dessutom inneburit många och djupa kontakter med meddelarna 
ute i landet. Min kännedom om arkivets äldre och nyare material är såle-
des mycket god. Jag har därför valt att i min studie i viss mån utgå från 
dessa mina egna, tysta kunskaper om arbetsmetoder och vetenskapssyn 
vid arkivet. Dessa tysta kunskaper handlar om otryckt eller inofficiellt 
kunnande rörande materialet i sig, rörande kontext till uppteckningar 
och inspelningar, rörande forskare, upptecknare och sagesmän. Den 
tysta kunskapen innefattar även berättelser som traderas kring arbetet 
och kring personer som varit verksamma inom fältet. Berättelserna, ett 
slags arkivets egen folklore, fungerar som exempelsamling vid inskol-
ningen i arkivarieyrket (jfr Espeland 1988 s. 25 f.) och traderas inom 
arkivet som en gruppsammanhållande kunskapstradition. Min tysta kun-
skap har därför ofta varit vägledande för de tolkningar jag gör. 

Valet av tid 
Undersökningen av svenska folkmål, dvs. nuvarande Dialekt- och folk-
minnesarkivet i Uppsala (ULMA), grundades 1914 och fungerar idag 
som en del av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), som under sig 
samlat merparten av landets traditionssamlande arkiv. Under i princip 
hela verksamhetstiden har arkivet haft den dubbla uppgiften att konti-
nuerligt samla material (uppteckningar och från 1935 även inspelningar) 
om såväl dialekter som folkminnen från det svenska språkområdet. I 
samlingarna finns idag ett omfattande text-, bild-, skiv- och bandmate-
rial, ett material som haft stor betydelse som källmaterial framför allt för 
den vetenskapliga forskningen.' 

1 min studie, där jag diskuterar ett äldre arkivmaterial, som samlades 
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för att primärt begagnas som vetenskapligt forskningsunderlag, fokuse-
rar jag framför allt 1920- och 1930-talen. Valet av tid har inte skett 
slumpmässigt. Dessa årtionden är nämligen speciellt intressanta efter-
som arkivarieyrket då på allvar professionaliserades, dvs. arkivarierna 
blev vetenskapliga experter på sitt ämne och arkivets arbete vetenskap-
liggjordes t.ex. genom en ökad metodmedvetenhet (ex. frågelistor och 
kartor). Insamlingssiffrorna var under framför allt 1930-talet mycket 
höga och ULMA arbetade utifrån en strikt plan, bl.a. för att tillgodose en 
förestående kartering. Arkivet hade också en utåtriktad profil, som inne-
bar samarbete med liknande institutioner både inom och utanför landet. 
Under 1930-talet kom inspelningsverksamhet igång, då byggdes även 
folkminnesavdelningen och realkatalogen upp vid arkivet. Detta innebar 
en viss nyorientering vid insamlandet; bl.a. kom folkloristiken att få en 
viktig plats. Tidigare hade den s. k. allmogeforskningen (enkannerligen 
Wörter und Sachen-forskning som i sig innefattade dialekter och mate-
riell kultur) dominerat. 

Från 1920- och 1930-talen finns också, som jag nämnde ovan, ett vär-
defullt brev- och instruktionsmaterial som mycket väl ger belysning till 
de frågor jag söker svar på. Många brev är upp till 10 sidor långa och de 
innehåller mycken viktig kunskap om hur arkivarierna resonerade kring 
sitt arbete, hur de uppfattade folkkulturen m.m. men de berättar även en 
hel del om arkivarierna som människor. Breven gör det också möjligt att 
se hur upptecknarna uppfattade sitt uppdrag. Från senare tid, när telefo-
ner ersatt mycken korrespondens, är det ibland svårare att finna ett lik-
värdigt material, men det innebär naturligtvis inte att en samtidsstudie av 
samma frågor är omöjlig (Lilja 1991:1 s. 95 If., 1991:2 s. 17 if.). 

1  I skrivande stund har arkivet just genomgått en omorientering av verksamheten. Större 
tyngd skall läggas dels på dokumentation av det moderna informationssamhället och dess 
återverkningar på människors liv, dels på populära framställningar för en större, icke-
vetenskapligt inriktad allmänhet. 



II. Vetenskapssyn och idéer 

Från fornminne till folkminne 
Intresset för att dokumentera folkkultur är gammalt i vårt land. Vi kan 
följa det från 1600-talets stora antikvitetsrannsakningar, vars syfte var att 
ge stormakten Sverige en lång och ärofull historia, via 1700-talets nytto-
inriktade intresse som gjorde att den närande klassens levnadsformer 
särskilt uppmärksammades, 1800-talets romantiskt-nationalistiska pas-
sion för det enkla folket och dess traditionsgods (dess fornminnen) och 
fram till dagens undersökningar av "vanliga människors vardagsverklig-
het". Jag har emellertid i min studie inte för avsikt att teckna någon 
historisk översikt över utvecklingen av detta intresse eller över etnologi-
ämnets historia. Det har redan på ett förtjänstfullt sätt gjorts av många 
etnologer.1  Det som i detta sammanhang intresserar mig är i stället det 
mer institutionaliserade och systematiska utforskandet av folkkultur, den 
medvetna, statsunderstödda satsningen på att samla, ordna och analysera 
ett material. 

Det betyder dock inte att jag helt bortser ifrån att den verksamhet som 
igångsattes kring det senaste sekelskiftet har historiska förklaringar. 
Dess närmaste ursprung står att söka i de landsmålsföreningar och dia-
lekttopografiska undersökningar, som, oftast i nära anslutning till univer-
sitetet, var verksamma under det sena 1800-talet. Dessa föreningars ma-
terialsamlingar, hopbragta av studenter och forskare, utgjorde grund-
stommen i det arkiv som kom att läggas upp i och med grundandet av 
ULMA. Som ett slags föregångare kan också betraktas de vetenskapliga 
akademierna från 1700-talet och fornminnesföreningarna, vilka grunda-
des under senare hälften av 1800-talet (Sellberg 1993 s. 191 if., Bach-
man 1969 s. 103 if.). Enskilda samlares betydelse skall heller inte glöm-
mas. Några av dem, för ULMA:s del exempelvis den sörmländske me-
tallarbetaren Gustaf Ericsson (1820-1894), samlade ett ansenligt mate-
rial rörande folkets liv, sed och tro. Också sådana samlares material kom 
att utgöra en viktig grund för arkivets samlingar. 

Även om jag kan följa intresset för folkkulturen långt tillbaka i tiden, 
anlägger jag ett kort tidsperspektiv och nöjer mig med att konstatera att 
"våra dagars intresse för tillvaratagande av den svenska allmogekulturen 

1  Se t.ex. Erixon 1962-63 s. 64 if., 82 if., BringUs 1986 s. 13 if., SOU 1924:27 s. 1 if., 
Berg 1961 s. 13 if. 
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knappast kan räkna sina direkta förutsättningar längre tillbaka än till 
1830-talet" (SOU 1924:27 s. 13). Jag ansluter mig därmed till en gängse 
föreställning att ett systematiskt engagemang för folkkulturen och dess 
yttringar av det slag som än idag tillämpas kan dateras till nationalis-
mens och romantikens tidiga 1800-tal, då det framväxande borgerskapet 
"upptäckte" folket och hos det ansåg sig ha funnit ett slags ursprunglig, 
nationell kultur (Mårtensson 1994 s. 141, Löfgren 1989 s. 5)3 Entusias-
ter som bröderna Grimm hade på kontinenten börjat med att tillvarata 
den folkliga diktningen. En viktig drivkraft var bl.a. det vid 1800-talets 
början starka intresset för den jämförande indoeuropeiska språkforsk-
ningen, genom vilken man försökte påvisa släktskap mellan skilda språk 
och mellan olika kulturer. Folksagorna, som av bröderna Grimm ansågs 
vara de indoeuropeiska folkens gemensamma egendom och dessutom 
vara fragment av dess myter, användes som exempel i denna forskning 
kring ursprung och vandringsvägar (se t.ex. BrinOus 1986 s. 13 ff., Lilja 
1990:1 s. 84 f., Peterson 1984 s. 25, Rooth 1979 s. 2 if.). 

Under inspiration från bl.a. Grimms sagoutgåva Kinder- und Haus-
märchen (1812-1815) företogs under hela 1800-talet också i vårt land 
omfattande insamlingar av folksagor. Men intresset riktades även mot 
andra former av folklig diktning, särskilt visor. Bland de främsta insam-
larna och utgivarna bör nämnas Gunnar Olof HyMn-Cavallius & Georg 
Stephens, Erik Gustaf Geijer & Arvid August Afzelius, Leonhard Fred-
rik Rääf, Per Arvid Säve, Nils Gabriel Djurklou, August Bondeson, Eva 
Wigström och Gustaf Ericsson m.fl. Flera av dessa intresserade sig också 
för folkspråket, dvs. dialekterna. En av de mest namnkunniga dialektut-
givarna var Johan Ernst Rietz som år 1867 utgav sin Ordbok öfver 
svenska allmogespråket (jfr Swahn 1959 s. 8 if., Nyman 1991 s. 206, 
Eriksson 1946 s. 48). Min undersökning tar emellertid sin utgångspunkt 
i de förhållanden som rådde kring det senaste sekelskiftet och jag intres-
serar mig främst för det organiserade och planmässiga samlandet, varför 
jag nöjer mig med att endast summariskt nämna de äldre, enskilda sam-
larna.3  

Även om dokumentationsformerna växlat från 1600-talet och fram till 
vår egen tid, vad gäller såväl insamlingens metoder och medel som dess 
mål, kan dock generellt påstås att så länge folkkulturen har varit föremål 
för forskares och samlares intresse har perspektivet huvudsakligen varit 
historiskt eller retrospektivt, dvs, de har främst intresserat sig för att 

2  Idag kan samma intresse förmärkas i Östeuropa och Baltikum efter frigörelsen från Sov-
jetunionen. Se t.ex. diskussionen om Estlands Nationalmuseum hos Pärdi 1994 s. 39 if. 
3  Jag hänvisar i stället till forskningshistoriska översiktsverk, såsom Lars Sellbergs av-
handling om Nils Gabriel Djurldou (1993), där dialektforskningens historia belyses eller 
till Sigurd Erixons genomgång i Folk-Liv 1963-65 som behandlar etnologins historia, Ulf 
Palmenfelts avhandling om Per Arvid Säve (1994), Nils-Arvid BringUs' bok om Gunnar-
Olov Hylt6i-Cavallius (1966) m.fl. 
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samla ett gammalt material. Först med 1960-talet vändes fokus mot den 
egna samtiden (jfr L,öfgren 1988 s. 160). 

Redan Olaus Magnus (1490-1557) konstaterade i sitt historieverk 
Historia de gentibus septentrionalibus (1555), att man hos de nordiska 
bönderna kunde finna en forntidsanda exempelvis uttryckt i sagor, säg-
ner och krönikor (Erixon 1963 s. 82 f.). Hans perspektiv var således 
retrospektivt, dvs, det var inte samtidens förhållanden han avsåg, eller 
rättare: i samtidens förhållanden sökte han spåren av kvardröjande forn-
tid. Under 1600-talets antikvitetsrannsakningar fortsattes undersökning-
arna av fornminnen, varmed då avsågs såväl fasta fornlämningar som 
lösa fornfynd och muntligt traditionsgods, hela tiden med blicken riktad 
mot det allra äldsta (Lindroth 1975 s. 235 if.). I Gustav II Adolfs memo-
rial av den 20 maj 1630 formuleras detta bl.a. med orden 

Sammaledhes [vpspöria] allehanda krönikor och historier, vhrminnes sagur och 
dickter om drakar, lindormar, dwergar och resar. Item sagur om nampnkunnighe 
personer, gamble klöster, borger, konungasäter och städher, der af man kan 
hafwa någon rättelse, hwadh fordom want hafwer (SOU 1924:27 s. 1). 

Trots att 1700-talets intresse för folkkulturen till stor del hade nyttoinrik-
tade motiveringar med ambition att kartlägga i vilken mån landets egna 
tillgångar kunde exploateras för den ekonomiska utvecklingen, så ut-
tryckte samlarna en fascination för traditionens ålder och ursprung. En 
av förgrundsfigurerna, Carl von Linné (1707-1778), skriver i sin 
Öländska och Gothländska resa bl.a. 

Emedlertid är märckwärdigt med desse och flere widskeppelser huru de blif-wit 
behållne af nation ifrå urminnes tider och Hedenhös. En dehl får man igen hos 
Poeter straxt efter eller för Christi tid; en dehl äro lemningar ifrån Hedendomen 
i Swerige; en dehl ifrån påwiska tiden ... Jag håller före det skulle wara et artigt 
argument, om någon af widskeppelse wille giöra en ansenlig sambling, och wisa 
hwar ifrån hwar och en först kommit (Linné 1741 s. 285). 

Under senare delen av 1800-talet och under 1900-talet riktades samlar-
nas och forskarnas intresse mot vad som kom att kallas folkminnen, dvs. 
materien, social och andlig (folk)kultur. Då var det inte längre fråga om 
ett forntidsperspektiv, så att ett förhistoriskt skede skulle rekonstrueras, 
men väl om ett historiskt. Det var ännu det äldsta som söktes. Men de 
forskare som arbetade inom landsmålsföreningarna, varav den första i 
Uppsala bildades 1872, eller de dialekttopografiska undersökningarna, 
vilka tillkom vid 1890-talets mitt, eller senare vid en statsunderstödd 
institution som ULMA, hade knappast ambitionen att tränga ända ned i 
forntiden. De sökte snarare tillvarata "de sista resterna av den vikande 
äldre folktraditionen" (Geijer 1932:3 s. 154), en folktradition som de 
ansåg hade brutits ned ungefär åren 1850-1870, dvs. i samband med den 
kraftiga industriella expansionen i Sverige (Larsson 1993 s. 24, Jörberg 
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1984 s. 31, Norborg 1993 s. 53, Fridholm et al. 1976 s. 9). De sökte i 
främsta rummet fånga en tid som för dem som var verksamma c:a 1910-
1940 ännu var nåbar via människors erfarenhet och/eller minnen (SOU 
1924:26 s. 69, Eriksson 1946 s. 49). Den rena fornforskningen överläm-
nades till historiker och arkeologer m.fl. Det hängde bl.a. samman med 
en större specialisering inom vetenskapssamhället. 

... fornminnesvård hör ej till folkminnesforskningen 
(Riksdagens protokoll FK 11:16-25 1919 (24) s. 40 f.).4  

Alla borde väl känna till att den där s. k. fornminneskommittén har till uppgift 
att ordna fornminnesvården, d.v.s. insamlande av fornminnen, av materiella kul-
turföremål och i samband därmed organisera museiverksamheten i riket ... Folk-
minnesforskningen avser ... den andliga sidan av allmogekulturen ... Det är 
folkets språk, folkets diktning, över huvud taget allt detta andliga material, som 
man behöver för att få en psykologisk bild av folket och för att fastställa, utifrån 
vilka motiv ett folk har handlat. Det är således en förutsättning för ett rätt för-
stående av svenska folkets kulturhistoria (Riksdagens protokoll AK 111:29-38 
1919 s. 70 f.).5  

Alltsedan antikvitetsrannsakningarnas dagar har folkkulturen genom-
gående samlats och undersökts i form av element. Någon genomförd 
dokumentation av kulturella system eller helheter har heller knappast 
förekommit. Det som samlats har varit kulturelement i form av runste-
nar, plogar, ord, visor eller trosföreställningar. Redan i Gustav II Adolfs 
memorial från 1630 är detta tydligt. Där uppmanas samlarna att "dhe 
allehanda gamble monumenter och saker sökia" såsom "alle calendaria, 
computos och runstafwar 	gamble laghböcker 	gamble bref ... al- 
lehanda gammalt mynt och penningar" (SOU 1924:27 s. 1). Samma 
slags tänkande i delar är också märkbart hos 1700-talets Linné, när han 
skriver "Jag vill här räkna upp en hop vidskepelser [min kurs.], som jag 
hört över Småland, Kalmare län och vid skånska gränsen" (Linné 1741 
s. 283). 

Fokuseringen av elementen eller delarna ledde till att samlarna fram-
för allt blev sakletare. Insamling och bearbetning kom av det skälet att 
långt in på 1900-talet präglas av en starkt morfologisk slagsida. Således 
jämfördes hellre föremålstyper eller föreställningar till utformning, ut-
bredning och funktion med varandra än de sattes in i ett större traditions-
komplex exempelvis på lokal nivå. Tanken på att betrakta en kultur som 
ett funktionellt system i sig kom egentligen först med Bronislaw Mali-
nowski (1884-1942) och hans betoning av de funktionalistiska meto-
derna. Från 1960-talet har holistiska synsätt kommit att alltmer genom-
syra folkminnesforskningen, även om tänkandet i sakområden och delar 

4  Riksdagsmännen Olof Olsson (soc.dem.) och Carl Swartz (högern) i debatt i FK den 9 
april 1919. 
5  Riksdagsman Per Edvin Sköld (soc.dem.) i debatt i AK den 9 april 1919. 
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lever kvar inom vetenskapen (Löfgren 1988 s. 162 f., BringUs 1986 s. 
45 if., Granlund 1970 s. 44 if., Århem 1994 s. 12). 

Den folkkultur som undersökts från 1500-1600-talen och fram till 
mitten av 1900-talet har nästan uteslutande varit liktydig med landsbyg-
dens och böndernas. Som en konsekvens av betoningen av det bakåt-
blickande perspektivet har bönderna betraktats som traditionsbärare, 
vilka i sitt minne och sinne bevarat gamla traditioner och idéer från 
svunnen tid. Deras uppgift har därför varit att såsom sagesmän eller in-
formanter till forskarna överlämna (fakta)kunskaper om ett gammalt 
samhälle och dess språk, livsformer, tro och tankar. En outtalad förut-
sättning som följde av detta synsätt var att folket betraktades som kon-
servativt, inte bara till sin livsföring och till sitt tänkesätt utan även till 
sin natur, så att det var bland det gamla traditioner bäst bevarats (jfr 
Holbek 1979 s. 212 ff.).6  Folket (bönderna) bodde bokstavligen "utan-
för" moderniteten och levde i "en annan tid" än forskarna. Redan Linné  
påpekade detta, när han skrev 

Vidskepelser givas på alla orter uti världen men intet på alla lika månge, ej heller 
desamme; och merendels äro desse mera allmänne uti de provincier, som äro 
mera avlägsne ifrån huvudstäderna, därest främlingar ej mycket komma att vis-
tas (Linné 1741 s. 283). 

Ett belägg för denna inställning är även Sigurd Erixons ord från 1915. 

Vad jag sett förut av allmogekulturen i Götaland var ofta så tomt och torftigt. 
Men detta är som en vandring bakåt genom seklerna. Byarna i Mora och på 
Sollerön det är Medeltiden i allmänhet, så hemfäbodarna, det är medeltidens 
början. Så kom jag till långfäbodarna och när man gick bland de grå, omgivna 
husen kände man om man ej visste det att man överskridit "historiens" tröskel 
och kommit in i förhistoriska skeden ... Detta folk är underbart. Liksom det på 
sina vägar ständigt kör i samma spår, bygges och leves alltjämt i de gamla få-
rorna (Brev från S. E. till H. G. 1915-07-03). 

Samma syn förmedlas när Dag Strömbäck 1930 skriver 

... att just däri R[engsjö, men D. S. stavar det felaktigt Regnsjö, min anm.] fanns 
ännu — på grund av platsens avskilda läge — en levande o. rik folktradition o. ett 
ovanligt väl bevarat språk ... Det är i högsta grad angeläget att vad som nu skall 
uträttas i Regnsjö göres omedelbart. (Brev från D. S. till H. G. 1930-04-01). 

Folkets egen kulturskapande och -förändrande förmåga har först på se-
naste tid kommit i forskningsfokus. Detta hänger bl.a. samman med att 
begreppet kultur uppfattas och definieras på ett nytt sätt. Från att tidigare 

6  Ett belysande exempel på denna inställning är "En gammal tjärbrännare tillfrågades, 
varför han vidhöll allt sitt skrock vid tjärhovets tändande och han svarade: 'Inte vet jag. 
Men så ha de gamle gjort och så ha de gamle gjort före dem och det har alltid gått bra på 
det sättet. Därför håller jag den gamla seden jag med" (SOU 1924:26 s. 1). 
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ha varit något som "till vissa delar var oberoende av den enskilda indivi- 
dens handlingar" blev kultur i allra högsta grad betraktad som resultatet 
av individens handlingar och val (jfr t.ex. Ehn/Löfgren 1982 s. 79 if., 
Lindqvist/Wikdahl 1982 s. 15, 28, Frykman 1990 s. 53). 

Trots att människor av insamlarna betraktats som relativt konservativa 
traditionsbärare, att de ansetts bära med sig och vidareföra tradition 
muntligt, har ändå följt uppfattningen om att kulturen/traditionen och 
dess manifestationer har gått från något helt till något fragmentariskt. 
Denna förutsättning, som av den amerikanske folkloristen Alan Dundes 
kallats den devolutionistiska premissen, har därför alltid varit mer eller 
mindre uttalad i undersökningarna av folkkultur. Premissen förutsätter 
att kultur, traditioner ständigt bryts ned och försvinner och att det som 
kan tillvaratas av forskarna obönhörligen bara blir rester eller fragment 
(Dundes 1974 s. 1 if., Frykman 1990 s. 54). Idén om denna hela tiden 
fortgående traditionsupplösning är gammal och kan i Sverige beläggas 
åtminstone från 1700-talet. Alltsedan den tiden har traditionsforskaren 
därför ansett sig vara ute i "elfte timmen" och uppgiften att samla be-
traktats som alltmer brådskande (Geijer 1932:3 s. 154 if.). Av det skälet 
har räddningsaktionen varit ledstjärna för samlarna. 

Det senaste decenniets våldsamma framfart, dess skoningslösa nedbrytande av 
gammal sed och gammalt språk, dess radikala förändring av folktypen, dess 
fördärvande av en vacker natur ... Det gamla bondesamhället med allt vad därtill 
hörde har i själva verket redan restlöst gått i graven — åtminstone här på denna 
plats, i denna urgamla bondby (Brev från D. S. till 11. G. 1935-10-18). 

Tanken att det är av vikt att främst se bakåt, att söka avlocka det förflutna 
dess hemligheter, att ta tillvara det försvinnande i tid betraktar jag som 
djupt mänsklig och ser den därför knappast som utmärkande bara för 
dialekt- och folkminnesinsamlandets eller etnologivetenskapens företrä-
dare (jfr Eriksson 1989 s. 13). MU handlar, menar jag, om att människan 
vill försöka förstå sin plats i tillvaron och det blir då naturligt att hon 
söker förklaringar såväl i samtiden som i det förgångna. Funderingarna 
kan uttryckas i form av epos, myter, sagor, sägner eller andra berättelser. 
Det är således snarast en existentiell fråga och som sådan gemensam för 
människorna, även om det mestadels är de bildade som i skrift formule- 
rat tanken. 

Snart spordes också från skilda landsändar manande upprop att taga vara på det 
arf, som fädren lemnat oss, ock tillse, att vi icke under det ifriga framåtrusandet 
förlorade det samband med forntiden, som borde vara vår vägledare på framti-
dens okända stråt (Djurklou 1878 s. 7). 

Det förflutna får gärna en särskild glans, exempelvis uttryckt i det antika 
Greklands guldålderstanke. Enligt denna hade jordens bästa tid redan 
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varit och människorna kunde endast vänta sig att allt skulle bli sämre 
(Eriksson 1989 s. 29 if., Frängsmyr 1980 s. 22 if., Mårtensson 1994 s. 
82, Henriksson m. fl. 1981Astrea, guldåldern). Det förgångna kan upp-
fattas som bättre, riktigare, mera helt än den fragmentariska och kaotiska 
samtiden, helt enkelt därför att det är borta. Och på avstånd verkar det 
därför mer ordnat och tillrättalagt än samtiden, som kan vara svår att 
överblicka. Av detta kan också följa en kvalitetsbedömning så att en 
påstådd autenticitet hos ett förflutet kan tjäna som motvikt mot en inau-
tentisk samtid (Fabian 1983 s. 6 if.). 

Flera forskare har emellertid försökt datera den retrospektiva tenden-
sen i västerländsk (antropologisk) forskning. Ett förslag är att den 
franske filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) med sin tanke om 
människans naturliga oskuld och sin kritik av det utvecklade samhället, 
som gör våld på denna, är upphovsman till den (Eriksson 1989 s. 22 f., 
Boon 1990 s. 256). Den engelske litteraturkritikern Raymond Williams 
hävdar dock att myten om Eden ligger till grund för det retrospektiva 
synsättet. Tanken på att det en gång rått harmoni och jämvikt skulle 
således gå tillbaka till en mytisk urtid. Williams visar i en studie av 
synen på land och stad i engelsk diktning, att tider med lantlig klagan 
och en uttalad syn på det förflutna som lyckligare sammanfaller med 
perioder av exceptionell förändring i den lantliga ekonomin, exempelvis 
införandet av kapitalistiskt jordbruk. Genomgripande strukturella för-
ändringar skulle således kunna öka tendensen till retrospektion. Han me-
nar dock att idén om landsbygden djupast är en i& om barndom (Wil-
liams 1973 s. 12, 35 if., 291, 297). Som sådan bör den vara allmän-
mänsklig. Kanske är alltså uppvärderingen av det lantliga livet också det 
en djupt mänsklig tanke, en reminiscens, ett minne från tidigare stadier i 
människans historia? 

I detta sammanhang har jag dock inte för avsikt att närmare spekulera 
i den idéhistoriska eller filosofiska bakgrunden, utan jag nöjer mig med 
att konstatera att retrospektionen alltid varit en viktig drivkraft även vid 
etnologiska och dialektologiska dokumentationsarbeten; den har rent av 
varit Drivkraften. Och jag håller inte för otroligt att den är så än idag, 
även om det historiska perspektivet blivit kortare. Med denna kortfattade 
bakgrundsteckning har jag skisserat några av de drag jag anser vara de 
mest karakteristiska i intresset för dokumentation av folkkultur från 
1500-talet till 1900-talet. För en gedignare utredning av frågan hänvisar 
jag till idéhistoriska, historiska och filosofiska, språkvetenskapliga och 
etnologiska översiktsverk. 
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Några förutsättningar för grundandet av arki-
vet och för genomförandet av arbetet 
Vetenskapens ställning 
Den satsning som gjordes i och med grundandet av arkivet 1914 är på 
många sätt väsensskild från tidigare epokers mer sporadiska och frag-
mentariska antikvariska undersökningar. Den utgick för det första inte, 
såsom t.ex. antikvitetsrannsakningarna på 1600-talet, från kungamakten 
utan från det vetenskapliga samfundet. För det andra skulle den inte bara 
innefatta antikvariskt inriktad insamling utan ha den dubbla uppgiften att 
dels samla redan befintligt material på en plats, dels samla in nytt efter 
en särskild plan. För det tredje var dess syfte inte att såsom under 1600-
talet fungera som legitimering för staten och dess berättigande, utan i 
stället att, såsom till viss del skett redan under 1800-talet, ge bidrag till 
folkets historieskrivning, "källorna till vårt folks självkännedom", ge-
nom insamling av material för vetenskaplig bearbetning och forskning. 
Det som samlades in skulle således, idealt sett, återföras till folket i form 
av vetenskapliga bearbetningar, exempelvis som dialektordböcker (Gei-
jer 1915 s. 17 if., Lindroth 1975 s. 235 if.). För det fjärde skulle insam-
lingen inte, vilket varit vanligt alltsedan 1500-talet, ske via officiella be-
fattningshavare (vanligen präster) utan genom direktkontakt mellan fors-
karen och folket (Rehnberg 1947 s. 156 if., Geijer 1915 s. 24 f.). 

Vilka faktorer kan då ha varit bidragande till att kring sekelskiftet 
1900 "tiden var mogen" för att etablera ett specialiserat statligt arkiv' 
kring någonting som sedan århundraden intresserat forskare och sam-
lare, men som aldrig tidigare lett till institutionalisering av detta slag?8  

En viktig förklaring ser jag i universitetens och vetenskapens ställning 
vid sekelskiftet 1900. Under 1800-talet hade universitetens roll föränd-
rats på flera sätt. Under lång tid hade de varit självförsörjande undervis-
ningsinstitutioner främst avsedda att utbilda präster och ämbetsmän. 
Från år 1852 utgick dock statliga anslag till verksamheten varför sam-
hället kunde ställa ökade krav på utbildningens innehåll och form. I och 
med det statliga stödet blev universiteten mer till för statens än för kyr-
kans skull. Under 1800-talet moderniserades också undervisningen och 
studierna fick en mer vetenskaplig och teoretisk inriktning än tidigare. 
Naturvetenskaperna, som dittills varit dåligt representerade vid universi-
teten, fick större plats i utbildningen och som ett slags symbolisk hand- 

Tidigare, åtminstone fram till 1870-talet, hade Vitterhetsakademien utöver sin fornvår-
dande verksamhet också bedrivit en del allmogeforskning (se Bachman 1969 s. 26 if., 
SOU 1924:27 s. 14 f.). 
8  Vid sekelskiftet gavs statsbidrag för liknande verksamhet endast till Nordiska Museet, till 
von Sydow m.fl. i Lund samt till tidskriften Svenska Landsmål. 
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ung kan man betrakta avskaffandet av latinkunskapen som generellt för-
kunskapskrav till universitetsstudier. I och med de olika förändringarna 
utvecklades universiteten från lärdomsanstalter till forskningsinstitutio-
ner. Just forskningen, som i förlängningen kom hela samhället till godo, 
kunde ses som ett led i denna ökade koppling mellan samhälle och uni-
versitet. I och med att universitetets ansvarsområde kring sekelskiftet 
1900 utökades ökade också ämnesspecialiseringen. En rad discipliner 
spjälkades upp och skildes åt som olika kompetensområden (Sundin 
1994:1 s. 51 if., Lindberg 1980 s. 30 f., von Wright 1995 s. 119 if.). 

När det tilltänkta arkivet ansökte om statliga medel 1912 var det dia-
lekterna, eller folkmålen som de då kallades, som, tillsammans med 
folktraditionerna, skulle samlas och bearbetas. Dialekterna föll naturligt 
inom en disciplin som Nordiska språk, där i Uppsala Adolf Noreen se-
dan 1887 varit professor. Detta ämne var redan etablerat vid Uppsala 
universitet sedan länge. Det hade utvecklats som en specialgren ur ett 
större helhetsämne, Litteraturhistoria och arkeologi (Sellberg 1993 s. 1 
if., 231 if.). Även om disciplinen inte varit speciellt inriktad på dialek-
tema, var det naturligtvis viktigt att den ändå vunnit status som universi-
tetsdisciplin. Således kunde ivrama för ett statligt arkiv hänvisa till den 
betydelse insamlingen skulle få för språkvetenskapen vid det statsunder-
stödda universitetet. Samtliga var utbildade inom ämnet Nordiska språk 
eller angränsande språkdiscipliner och flera av dem innehade universi-
tetstjänster (Geijer 1915 s. 17). Detta hade naturligtvis viss betydelse. 
Tiden kring sekelskiftet var dessutom i allmänhet en storhetstid för hu-
maniora (exempelvis för historia, som var modevetenskap) och akade-
mikernas anseende var stort. Detta märktes inte minst av att flera politi-
ker rekryterades ur professorernas led (Lindberg 1980 s. 34 f., Torsten-
dahl 1971 s. 24, Zetterblom 1994 s. 16). 

Universitetets och vetenskapens ställning var således, anser jag, vik-
tiga förklaringar till att statsmakten kring år 1914 var beredd att satsa på 
organiserat, systematiskt samlande av folkkultur. Universitet och veten-
skap var inte någon privatangelägenhet för en lärd elit. I stället skulle 
vetenskapen som erkänd auktoritet tjäna hela samhället och dess resultat 
komma alla till godo. De universitetsutbildade statliga ämbetsmän, vars 
utbildning tidigare mest givit dem allmän bildning (i t.ex. filosofi och 
historia) skulle nu genom universiteten meddelas, inte bara bildning utan 
"en på vetenskaplig forskning grundad undervisning" (ordning från 
1908, se Sundin 1994:1 s. 53, jfr von Wright 1995 s. 119 if.). Staten 
behövde kompetenta ämbetsmän och kunde således bara vinna på att 
satsa på forskning, även när den skulle bedrivas endast i anslutning till 
universitetet. 
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Nationalism och hembygdskänsla 
Andra med dessa sammanhängande förklaringar vill jag söka i betydel-
sen av nationalismen som i& och moderniteten som fenomen. Med hän-
visning till vetenskapens (och i förlängningen samhällets) behov av ana-
lyserbart källmaterial hade ivrarna för arkivets tillblivelse ett starkt argu-
ment. Men detta kan knappast ha varit tillräckligt för att övertyga riks-
dag och regering om vikten av det planerade arbetet. För detta krävdes, 
som jag ser det, ytterligare en faktor, nämligen ett slags gemensam gro-
grund, dvs, en uppsättning idéer och föreställningar, varur argument för 
verksamhetens berättigande kunde hämtas. En sådan grogrund fanns, 
vill jag hävda, i nationalismen, tanken på Sverige som en suverän stat, en 
föreställd gemenskap (imagined community) med delat språk, delad his-
toria och kultur, ett gemensamt öde, likhet och brödraskap mellan med-
borgare innanför nationens gränser. Ian om nationen som ett slags ma-
gisk familj med ett gemensamt arv ledde till föreställningen om att varje 
nation skulle ha ett gemensamt språk, ett gemensamt förflutet, en natio-
nell folkkultur, en nationell karaktär eller mentalitet som skilde den från 
andra nationer. 

Just det egna, inhemska språket (modersmålet) var en viktig ingre-
diens i de nationalistiska idéerna. Det hängde samman med att den jäm-
förande filologiska vetenskapen under 1800-talet bidragit till att avmys-
tifiera de heliga språken — latin, grekiska och hebreiska — och samtidigt 
göra de skilda inhemska språken till ett slags folkens egendomar (jfr 
Anderson 1991 s. 70 if.). Redan landsmålsföreningarna under 1870-ta-
let hade motiverat sitt arbete utifrån nationella och folkspråkliga hän-
syn. 

hvart folk ... insett sanningen ... och funnit sig nödgadt att vända sin hog 
till sig själft för att känna sig själft ... Den tanken är vår tids, han är hennes lifs 
sanning och inre kraft, och hon gaf honom namn: nationalitetens idé, hvarje 
folkstams rätt att lefva och utvecklas efter sitt skaplynne, dess plikt att värja det 
mot intrång från andra ... mest hafva folkens olika tungomål hulpit åt att främja 
hans segerrika tog genom världen ... tungomålet är ... det inre band, som håller 
folkets medlemmar samman ... och binder släktet vid dess fäderne och efter-
kommande, den andliga mur som skiljer folkslaget från främmande tyden af 
olika skaplynne och tänkelag ... (Till Folket ... 1874 s. 1). 

Kärleken till fosterlandet manade till arbete för det samma ... Denna tanke 
omfattades så mycket fiffigare, som i detta hänseende brutits mycket mot det 
svenska folket, hvilket man nu borde godtgöra ... genom att studera folkets 
språk, lynne, seder m.m. ock få en naturlig utgångspunkt för värksamheten för 
fosterlandets väl ... I folkmålen ville man dels hafva en källa, ur hvilken man 
kunde ösa för att rikta riksspråket ... dels sökte man hos dem ett ordförråd, som 
kunde tjäna till belysning af de nordiska ock de med dem besläktade språken; 
slutligen ville man i de i dem fortfarande värksamma ljudlagarne finna förkla-
ring på så väl de nordiska tungomålens utveckling som språkens i allmänhet 
(Hoppe 1885 s. 3 f.). 
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Betydelsen av det egna språket framdrogs också i ansökan till regeringen 
1912 och det skedde på ett ganska känslosamt sätt genom en jämförelse 
med grannländerna. 

Vad särskilt beträffar ett av dialektologiens områden, lexikografien, har det i 
Sverige utförda arbetet kommit att stanna betydligt efter det arbete, som utförts i 
våra grannländer. Såväl för kännedomen om de norska ock danska dialekterna 
som för kännedomen om de svenska dialekterna i Finland ock Östersjöprovin-
serna har i detta avseende mycket mera blivit gjort än för kännedomen om de 
svenska dialekterna i Sverige (Geijer 1915 s. 19). 

Genom hänvisning till en gemensam historia kunde den nationella sam-
hörigheten legitimeras. Det ligger nämligen i nationalismen att den syf-
tar till "att höja det egna folkets medvetenhet om sin historia och gärna 
framställa den så att den verkar upplyftande och samlande" (Eriksson 
1990 s. 206). Detta var också ett argument som framfördes i ansökan till 
regeringen 1912. 

Kunskapen om det gamla, som med en nu bortdöende tidsålder försvinner, är ju 
dock av den största vikt ej blott för vetenskapen utan för vårt folks kännedom 
om sig självt, sitt språk ock sin odling, i nutid och framtid (Geijer 1915 s. 17). 

Nationalismen hade under 1800-talet framför allt burits upp av delar av 
det framväxande borgerskapet, vilket i sin kamp emot enväldets över-
klass allierat sig med folket i betydelsen allmogen. Som en effekt av 
denna allians "uppfanns" folket som ett slags ideal enhet, i vilken bor-
gerskapet menade sig kunna finna material för att legitimera nationens 
ursprunglighet och äkthet (Holbek 1979 s. 212 ff.). I nationalistisk anda 
blev det intressant att manifestera det svenska i form av nationsflagga, 
nationalsång osv. Dessa skulle fungera som samlande symboler för "det 
svenska". Men det blev även väsentligt att tillvarata den svenska folkkul-
turen, ty nationalismen menade att folket och dess själ hade ett värde 
motsvarande kungars och regenters. 

Till den upplysta och tänkande allmänheten i Vestergötland vänder sig nu 
Landsmålsföreningen och bedes om hjälp och understöd i sitt sträfvande att 
samla och berga ... gamla tungomål och talseder, med full visso att den kärlek 
för hembygd och fosterland, som landskapets innebyggare ådagalagt i den yttre 
odlingens främsta led, ej heller skall förneka sig då det gäller att häfda hvad 
svensken har ypperst och egnast (Till Folket ... 1874 s. 2). 

Vi vilja veta allt, vad vetas kan, om oss själva, om vårt folk, sådant det nu är, 
liksom vi vilja ha så fullständig kunskap som möjligt om vårt folks framfarna 
öden, d.v.s. om vår historia i dess olika sidor; ock vi vilja veta om vårt folks 
nuvarande tillstånd ock framfarna öden allt, vad vetas kan, likväl som vi vilja 
lära känna vårt lands geologiska byggnad, dess ytbildning, dess klimat, dess 
djur- och växtvärld o.s.v. Det ligger svenska män ock kvinnor närmast att vilja 
lära känna sitt eget folk ock sitt eget land (Lundell 1914 s. 11 f.). 
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Bonden, representanten för landets modernäring, var symbol för det 
svenska arvet. Detta arv beskrevs gärna som kvalitetsmässigt överlägset 
och därmed kom också bondens hem, landsbygden, att betraktas som 
renare, mer ofördärvad och genuin än staden (jfr Frykman 1993 s. 140). 

... företer landsbygden en helt annan kulturtyp än städerna. Medan den i dessa 
framvuxna kulturen är av väsentligen internationell karaktär, är allmogekulturen 
i själva verket en direkt fortsättning på vår forntidskultur och därför vida mera 
nationell till hela sin läggning (von Sydow 1919 s. 9 f.). 

Nationalismen var dock ett ideal och en politik som bars upp av samhäl-
lets elit, kanske framför allt av det intellektuella, humanistiska borger-
skapet som, åtminstone på ett retoriskt plan, satte det kulturella kapitalet 
framför det ekonomiska. Mindre nationalistisk var möjligen den ekono-
miska eliten, t.ex. företagare och entreprenörer, som såg mer till det in-
ternationella och till profiten. Men även denna elit kunde naturligtvis 
finna intresse i att se till det nationella eller i att också investera i kultu-
rellt kapital, exempelvis genom att, såsom mecenater, ekonomiskt stödja 
ett insamlingsprojekt av folkkultur (Bourdieu 1994 s. 125 if., Strömbäck 
1979 s. 51). För den enkle bonden fick de nationalistiska idéerna inte 
samma betydelse. Han förblev densamme oavsett om borgerligheten 
omhuldade honom eller ej. 

Men nationalismen satte inte bara det ideologiska och politiska i cent-
rum utan också, och kanske viktigast, det emotionella: "känslan för, kär-
leken till det nationella, parad med nostalgisk längtan efter den äkta 
folkkulturen som nationens källsprång" var en viktig ingrediens i natio-
nalismen. Nationalitet kom således att associeras, inte till gemensam re-
ligion eller till Konungen av Guds Nåde, utan till hudfärg, kön, härkomst 
och födelseplats, dvs, sådant människor inte själva valt. Det gav en 
känsla av naturlighet och oegennytta. Därför var människor t.o.m. be-
redda att dö för detta (Anderson 1991 s. 6 if., Löfgren 1989 s. 7 if., 
1993:1 s. 25, 43). Att nationalismen som idé delades av såväl veten-
skapssamfundets företrädare som statens representanter, framgår av den 
samtida diskussionen. Idén kunde därför tjäna som en grogrund, varur 
argument för vikten av insamling och bearbetning kunde hämtas. 

Det nu föreslagna Landsmålsarkivet skulle ... bliva en kulturhärd av sådant 
värde ... Jag vägar påstå, att gångna släktens seder, bruk och talesätt i högre grad 
än mycket annat är ägnat att lära oss älska vårt folk och vårt land (Riksdagens 
protokoll AK 111:20-27 (21) 1913 s. 63).9  

Att argument rörande såväl oegennyttan som det nationalistiska-idealis-
tiska användes för grundandet av ett arkiv i Uppsala framgår även av 
pressen, där både journalister och ämnesföreträdare talade för saken. 

9  Riksdagsman Daniel Persson (liberal) i debatt i AK den 13 mars 1913. 
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Förr i världen skulle man väl med sirlig pomp för ändamålet bildat ett gille eller 
en akademi, där lärda och illustra män vid sidan af träget arbete i hvardagsjackan 
hållit granna orationer ... Den för arkivet framlagda planen saknar all den gran-
dessa, som fordom ofta glorifierade det vetenskapliga arbetet ... dess personal 
skall utgöras af tvenne tjänstemän med en aflöning understigande en proviso-
riskt löneförbättrad extralärares ... Vi svenskar befinna oss trots dialektologiens 
stora framsteg ännu i stort sedt samma ställning som för 50 år sedan. En och en 
gå de bort, de gamla ... Hvar och en af dem betyder en väg, som aldrig mer kan 
gås till hjärtkamrarna i vårt folks lif (Sixten Belfrage i SvD 23/2 1913).w 

... de uppgifter, som ... föreligga ... är en angelägenhet af ej blott vetenskap-
lig, utan tillika äfven af nationell vikt. Vi ha i det Nordiska museet ett monument 
öfver vårt folks materiella kultur ... Hos oss finnes endast öfver ett landskap, 
Uppland, en modern språkkarta (sannolikt H. G. i StD 9/3 1913). 

Ur svensk synpunkt är naturligtvis utforskandet af våra folkmål ett viktigt 
fosterländskt intresse (UNT 10/3 1913). 

... det gäller här nationella värden som det helt enkelt är vår generations plikt 
att tillvarataga (Anton Karlgren och H. G. i DN 11/3 1913).11  

Vice talmannen framhöll det allmänna intresse ... att känna den ordets dräkt i 
hvilken de [våra förfäder, min anm.] klädde sina tankar. Kunskap härom skulle 
lära oss att i högre grad älska vårt land och vårt folk (SvD 15/3 1913). 

Under loppet av 1800-talet utvecklades Sverige i riktning mot att bli en 
nation befolkad av medborgare som kände sig som "svenskar". Detta 
skedde dels med hjälp av nationell retorik, dels genom att det utbildades 
bestämda föreställningar om hur ett "svenskt" kulturarv skulle formas. 
Ett sätt att forma detta var att välja ut representativa delar ur folkkulturen 
och upphöja dem till nationella symboler. Med hjälp av detta förfarings-
sätt skapades således ett specifikt kulturarv av symboliskt värde för na-
tionen (Löfgren 1993:1 s. 41 if., Eriksen 1993 s. 18). Så användes exem-
pelvis landskapet Dalarna som symbol för Sverige och svensk kultur 
(Rosander 1994 s. 59, 67 if.). Så utvaldes allmogens högtidsdräkter eller 
spelmansmusik som symboliska uttryck för det svenska kynnet, det som 
skilde oss från norrmän, tyskar och fransmän. Det nationella lärdes se-
dan ut via undervisning och massmedier så att ett mönster utbildades, ett 
mönster som angav ramarna för det svenska. Medborgarna påverkades 
att lära sig att, ofta via den egna hembygden, älska Sverige, och lära sig 
vad Sverige var (Frykman 1993 s. 98, 105 if., 135 if.). 

Nationsidén förankrades därmed i det allmänna medvetandet. Och jag 
menar att det var dess emotionella sida som lättast kunde få stöd hos 
folket, dvs. i mitt fall hos upptecknarna och i förlängningen hos dessas 
sagesmän. För upptecknarna och sagesmännen skedde detta dock knap-
past i form av uttalad kärlek till Nationen, utan snarare via känslan för 
den egna regionen eller hembygden. För att känna kärlek till sin egen 

10 Sixten Belfrage var språkforskare och litteraturhistoriker. Från 1920 var han docent i 
svensk stilistik. 
"Anton Karlgren var slavist och ansvarig utgivare av DN 1910-1923. Frän 1923 var han 
professor i slavisk filologi vid Köpenhamns universitet. 
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hembygd behöver man emellertid inte vara patriot. Snarast tillhör det 
orienteringen i verkligheten att ha kunskap om de skeenden som fram-
bringat det samhälle man lever i, att hålla kontakt med sitt förflutna. Men 
genom att just betona regionalismen eller hembygdskänslan som en 
form av nationalism, kunde ivrama för arkivet också finna stöd för sin 
verksamhet ute hos folket (jfr Sundin 1994:2 s. 14 if.). Idealt sett skulle 
nämligen varje bygd få sin folkliga kultur undersökt och kartlagd. Varje 
del av landet kunde således lämna viktiga bidrag till forskningen (jfr 
SOU 1924:26 s. 39). 

Detta resonemang innebär dock inte att jag utgår ifrån att intresset att 
dokumentera folkkulturen delades av hela folket. Det var en liten, bor-
gerlig elit som hade råd och möjlighet att ägna sig åt verksamheten (jfr 
Holbek 1979 s. 215, Rorbye 1987 s. 164 	Det var likaså en försvin- 
nande liten del av invånarna som kom att fungera som medhjälpare i 
arbetet (kanske rörde det sig i ULMA:s fall som mest om 200-300 per-
soner). De som kunde engageras ur "folkets" led var oftast exceptionella 
personer. De hade läs- och bildningsintressen, de var välinformerade om 
hembygdens historia, de hade kanske författardrömmar osv., och de 
hade framför allt det gemensamt att de intellektuellt sett skilde sig från 
sin omgivning (Rehnberg 1947 s. 167 if., Frykman 1990 s. 58 f., Öster-
man 1991 s. 68 f.). De ansåg sig t.ex. ha tid och intresse för att förhöra 
sig om vad äldre ortsbor kunde berätta om sina liv och att sedan skriva 
ned denna kunskap, ett arbete som var både tidskrävande och tålamods-
prövande. 

Stora delar av befolkningen fann säkerligen verksamheten irrelevant 
eller meningslös, ännu fler kände inte ens till dess existens. Men nationa-
lismen hade skapat en känsla och ett värde för landets och folkets histo-
ria, den hade gett det folldiga arvet och språket dignitet som historisk 
källa. Denna medvetenhet hade under det slutande 1800-talet nått ut till 
befolkningen inte minst genom skolan' och andra bildningsformer, den 
hade under 1900-talets början lärts ut genom tidningar o.d. Till detta 
kunde nu forskarna hänvisa. En existentiell i& om värdet i att söka för-
klaringar till tillvaron i det förgångna hade sanktionerats av nationalis-
men, vilken bidragit till att människor, via hembygdskänslan och kärle-
ken till den egna regionen, kunde känna sig som delaktiga i nationen av 
ideologiska, politiska och kanske framför allt emotionella skäl. Därför 
var de också villiga att delta i arbetet med att dokumentera den svenska 
folkkulturen. 

Det är naturligtvis omöjligt att belägga i vilken mån de enskilda män-
niskorna (såväl forskare som upptecknare och sagesmän) verkligen 

12  1868 års upplaga av Läsebok för folkskolan innehöll t.ex. ett par större avdelningar om 
fäderneslandets natur och historia, där landet redovisades landskapsvis. Jfr Lundmark i 
SvD 11/2 1996 som menar att nationalismen ingöts i hela den skolpliktiga befolkningen. 
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kände sig som nationalister, som svenskar. Kanske var nationalismen 
bara retorik, bara stora ord, för de flesta. Kanske fanns det en stark 
känsla för det egna, för hembygden, i den levda verkligheten (jfr Salo-
monsson 1994 s. 96). Men för att få igång systematiska undersökningar 
behövde man heller inte frälsa alla. Det räckte med att en handfull entu-
siaster började. Inledningsvis rekryterades upptecknarna framför allt ur 
de egna akademiska kretsarna (se Geijer 1915-1925 passim). Uppteck-
narna hade sedan, skulle erfarenheten visa, inga större svårigheter att dra 
med sig fler anhängare, vilka hos "det enlda folket" skulle samla fakta-
material kring äldre levnads- och tänkesätt. 

Jag anser således att nationalismen som övergripande i& har stort 
förklaringsvärde för förståelsen av tillkomsten av arkivet i Uppsala. Den 
var inte bara en gång en utlösande faktor vid "upptäckten" av folket och 
dess kultur. Den var också en viktig retorisk grundval för arbetets genom-
förande, eftersom den delades av såväl arkivtjänstemän som potentiella 
upptecknare i landsorten och statens representanter, alla medborgare i 
den föreställda gemenskapen. Och en förutsättning var naturligtvis att 
alla dessa var överens om att arbetet med att dokumentera folkkulturen 
var värdefullt och angeläget i sig, annars hade det inte kunnat genom-
föras. De delade en i& om att de alla som medborgare i nationen Sverige 
hade ett gemensamt intresse av att deras kulturarv tillvaratogs och ägdes 
av staten, dvs. i förlängningen av dem själva (Geijer 1915 s. 30). 

Denna i& kläddes i ord av Sixten Belfrage när han inför arkivets 
grundande skrev 

Ty underligt vore, om icke riksdagens allmogemän och arbetarrepresentanter 
skulle känna sig manade att gifva sina förfäders lifssyn och odling denna heders-
gärd och låta sig angeläget vara att kommande släkter finge kunskap äfven om 
de namnlösas lif och verk. Vår odling skulle vara styckeverk utan dem, så äfven 
vår odlings häfder (SvD 23/2 1913). 

Moderniteten: framstegsberusning och nostalgiskt 
återblickande 
Men nationalismen som delad i& räcker inte som förklaring till upp-
komsten av det systematiska utforskandet av folkkultur. En annan viktig 
förklaring vill jag söka i de strukturella och samhälleliga förändringar 
som kan sammanfattas som "modernitetens framväxt", den typ av social 
förändringsprocess som från 1700-talets slut har omformat såväl den 
ekonomiska, tekniska och politiska som den kulturella sfären. Moderni-
teten byggde på erkännandet av rationalitet, förnuft och framsteg och var 
som sådan ett barn av Upplysningen (Thörn 1992 s. 70 if., Giddens 1990 
s. 1). Modernitetsprocessens intensitet, hastighet och omfattning ökade 
dramatiskt under 1800-talets senare del och början av 1900-talet och 
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upplöste då snabbt gamla former för social ordning (a.a. s. 4 if., Berman 
1990 s. 14 if.). Eftersom processen berörde i stort sett alla livets områ- 
den, blev den tydlig och iakttagbar; människor "såg" bokstavligen mo-
derniteten i form av ny teknik, folkomflyttning, bebyggelse osv. 

Moderniteten inrymde emellertid inte bara rationalistiska, teknikvän- 
liga och framstegsoptimistiska tendenser utan i lika hög grad pessimism, 
kritik och tillbakablickande. Den inrymde nostalgi, känslan av att det 
med framstegen och förändringarna hela tiden gick någonting förlorat 
(Sundin 1994:2 s. 14, Kildegaard 1995 s. 8 if., Wolf-Knuts 1995 s. 34, 
Broberg-Ty&n 1991 s. 15 if.). Inbyggd i moderniteten fanns således 
dialektiken: viljan till förändring parades med skräcken för vilsenhet och 
upplösning, framstegsberusningen innehöll också det nostalgiska åter- 
blickandet (Giddens 1990 passim, Berman 1990 s. 11). 

Såväl folket som forskarna kunde under det tidiga 1900-talet se för-
ändringarna ske. De såg en gammal samhällsordning försvinna, de såg 
teknik ta över mänskliga arbetsuppgifter, de såg gamla näringar upphöra 
och nya växa fram. Detta var i sig ingenting fullständigt nytt i historien. 
Det nya var att det nu skedde så snabbt att livet radikalt kunde förändras 
på kort tid, under en människas levnad. Många upplevde kanske att de 
förlorade kontrollen över sina liv och att de tappade kontakten med sin 
bakgrund (jfr Alsmark 1982 s. 36). Vad var då naturligare än att, som ett 
försvar gentemot förändringarna, söka bevara åtminstone delar av det 
försvinnande? Naturligtvis var det de bildade som bäst beskrev moderni- 
tetens paradox i text. 
Det raska framåtskridande i alla riktningar, som utmärker vår tid, hade emeller-
tid öfver alt i våra landsorter framkallat många ock genomgripande förändringar 
... Samfärdseln ökade, folkskolor bygdes, ock öfver alt arbetades på upplys-
ningens ock välståndets främjande ... Tänkande män, som sågo detta, gladde sig 
visserligen åt det nyvaknade lifvet ock de lysande framstegen på kulturens bana, 
men kunde icke undgå att märka, att här pågick ett arbete, som därest ingen 
motkraft sattes i rörelse, snart skulle göra det gamla Sverige till ett nytt land, det 
svenska folket till ett nytt folk ... men den fosterländska känslan sörjde i tysthet 
öfver den tillintetgörelse, som hotade det gamla ... att den var oundviklig ock af 
civilisationen med nödvändighet betingad (Djurklou 1878 s. 7). 

Vi befinna oss mitt uppe i en våldsam brytningstid, där den s.k. maskinkultu-
ren sopar undan allt gammalt, gott som dåligt. Vi ska inte klaga över denna nya 
kultur. Den är nog i stort sett ett gott. Men vi ska se till, att denna nya kultur 
håller sig inom de gamla riktlinjerna ... Annars komma vi en dag att stå alldeles 
rotlösa i tillvaron. Det är därför det är så viktigt att lära känna våra förfäders 
levnadssätt, levnadsvanor och levnadsöden. Det gäller att rädda oss över "andli-
gen helskinnade" ... till den nya kulturen, som växer fram, ja stormar fram från 
den gamla, som oåterkalleligt går i graven (Götlind 1931 s. 118). 

Men även mer "folkliga" representanter (dvs. upptecknare) gav uttryck 
för den tillförsikt parad med frustration och ängslan de kände inför det 
nya. 
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När jag nu spanar tillbaka igenom mina sextiosex levnadsår, så ser jag visserli-
gen med glädje, hurusom förnuftet kastat sitt välsignade sken uti mörksens 
gömslen, men kan inte hjälpa, vad jag tycker, att under tiden mycket bländats till 
blindhet. Nog kastade man väl mången gång i sitt välmenta nit ut barnet med 
badvattnet (Olofsson 1928 s. 3 f.). 

Folkminnessamlare hade i århundraden beklagat kulturellt försvinnande 
och kulturell upplösning, men de hade knappast haft något bredare stöd 
för sina dokumentationssträvanden. Inte heller var vetenskap i sig någon 
angelägenhet för dem som stod utanför lärda samfund och universitet. 
Först med den vetenskapliga revolutionens stora genomslag under 1800-
talet började "vanliga" människor uppfatta den som en auktoritet och se 
dess resultat som en, om än för många perifer, del av samhället och det 
egna vardagslivet (Giddens 1990 s. 100 if., Broberg-Tyd6n 1991 s. 74 if., 
Löfgren 1982 s. 46 if.). Kanske uppfattade människor också att moderni-
tetens enhetskultur hotade att släta ut de regionala skillnaderna? (jfr Sun-
din 1994:2 s. 19 if.). 

Argument som direkt kan kopplas till de faktiska drastiska samhälls-
förändringarna och upplevelsen av att ett gammalt samfund allt hastigare 
försvann framhölls också, inte minst av ämnesföreträdarna själva, ym-
nigt i pressen när arkivfrågan diskuterades. 

Vad här skall göras tål ej i minsta mån att uppskjutas. Ett års dröjsmål kan göra 
oberäknelig skada. Den som skriver detta har själv erfarenhet därom. Under mitt 
deltagande i landsmålsarbetet hade jag ganska svårt att hitta personer som verk-
ligen talade det äkta gamla språket ... När jag nästa sommar återupptog [under-
sökningen] ... var det lilla antal gamla personer, som fullt pålitligt kände målet, 
redan betänkligt minskat genom dödsfall (StD 25/2 1913). 

Språknivelleringen i de svenska bygderna har under det sista årtiondet gått 
framåt med jättesteg. Ännu på 1890-talet, då bygdeundersökningarna enligt den 
s. k. dialekttopografiska metoden började, voro möjligheterna att komma åt folk-
målen i deras gamla äkta former vida större än nu. I Dalby socken i Uppland 
finns numera icke en enda individ, som riktigt kan tala socknens gamla språk ... 
Den ende som talar det ... är bosatt i en annan socken (Bengt Hesselman och H. 
G. i AB 11/3 1913). 

De gamla folkmålen och de gamla folkminnena dö bort: snart sagt för varje 
dag går mycket av oersättligt värde förlorat. De lätta kommunikationernas, de 
billiga tidningarnas, den översvämmande gottköpslitteraturens dagar bli också 
språkutjämningens och dialektförstöringens (Anton Karlgren och H. G. i DN 
11/3 1913). 

Även i de riksdagsdebatter som föregick inrättandet av arkivet fram-
skymtade nostalgiska åsikter om att den moderna tiden ansågs ha en 
förödande inverkan på en äldre kultur. 

I vissa ... kommuner, ... är det faktiskt så, att genom industrialismen det kommit 
en massa av arbetare från andra trakter ditflyttande, och det därigenom blivit en 
förvandling eller omvandling av människor och dialekter så att endast de äldsta 
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av inbyggarne ännu tala det folkmål, våra förfäder här talat (Riksdagens proto-
koll AK 111:20-27 (21) 1913 s. 63).13  

Man skall betänka vad det här gäller. Det gäller tillvaratagandet av den del av 
den svenska allmogekulturen, som håller på att förflyktigas, håller på att för-
svinna ur folkets liv. Den moderna kulturutvecklingen tränger ut den. Därför är 
det nödvändigt att snarast möjligt ingripa för att rädda vad som räddas kan 
(Riksdagens protokoll AK 111:29-38,1919 s. 71).14  

Den moderna samhällsförändringen var nämligen en gemensam erfaren-
het, som dels var materiellt synlig, dels spreds som en ideologi via t. ex. 
skola och tidningar (jfr Berman 1990 s. 13, Löfgren 1993:2 s. 220 if.). 
Den var känd av alla, den delades som erfarenhet av alla eftersom den 
också berörde alla, både dem som vann på den och dem som förlorade på 
den. Ty det var naturligtvis inte bara forskarna som såg förändringarna 
och reagerade med nostalgi, alla såg dem, alla reagerade på dem, dock 
inte nödvändigtvis med beklagande. De som emellertid kunde beklaga 
sig var bonde- och hantverksnäringarnas företrädare, som såg sina nä-
ringar utkonkurreras av industrialism och administration. Dessa grupper 
kunde därför övertygas av argument om vikten av att för Landets och 
Folkets skull hjälpa till med att rädda sitt eget och den egna hembygdens 
kulturarv. Av det skälet lade forskarna också tonvikt på det emotionella 
genom att så starkt betona det omistliga i räddningsarbetet. 

I våra dagar utplånas gränsen mellan land och stad mer och mer ... Genom de 
nya förhållandena bringas hela den gamla bondekulturen i upplösning. Man by-
ter ut de gamla redskapen och arbetsmetoderna ... Folkminnena, dessa gamla 
släktarv från ännu äldre tider än de bevarade husgerådssakerna och redskapen, 
trivs ej längre ... på grund av ändrade arbetsförhållanden måste gamla seder och 
bruk försvinna ... På det hela taget har den moderna kulturen genom sin långt 
drivna specialisering och arbetsfördelning, som just förhjälpt den till dess stora 
tekniska resultat, alltför mycket gjort de enskilda personerna till blott och bart 
kuggar i ett stort maskineri. Den enskilde blir därför ofta blott nödtorftigt delak-
tig av en del tekniska förmåner, medan han av verklig kultur får föga eller intet 
(von Sydow 1919 s. 11 if.). 

En bidragande förklaring till att projektet skulle kunna lyckas, och ett 
utslag av modernitetens premiering av vetenskaplig forskning, var att 
insamlingen nu skulle bedrivas av vetenskapsmän och forskare som 
själva valt sitt uppdrag och som öppet tog ställning för folkets kultur. 
Under 1600- och 1700-talen hade samlarna oftast varit offentliga be-
fattningshavare (mestadels präster), som endera igångsatt insamlandet 
av eget intresse eller som fått sitt uppdrag uppifrån och som vid sidan 
av samlandet hade andra och ur lokalbefolkningens synvinkel överord-
nade uppgifter (jfr Rehnberg 1947 s. 159). Dessa fick inte till stånd nå- 

13  Riksdagsman Bernhard Eriksson (soc.dem.) i debatt i AK den 13 mars 1913. 
14  Riksdagsman Per Edvin Sköld (soc.dem) i debatt i AK den 9 april 1919. 
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gon landsomfattande eller mer systematisk dokumentation av den 
svenska folkkulturen. Ville den enskilde t.ex. avslöja sin tro på spöken 
eller tomtar inför prästen eller andra auktoriteter? Vågade han berätta 
om sina innersta, kanske kätterska och inortodoxa, tankar för en person 
som i vardagstillvaron hade stor makt över hans liv och utkomstmöjlig-
heter? Hur skulle kunskaperna användas? Blev han alla gånger ens till-
frågad eller lämnades uppgifter av hans överordnade utan att han till-
sports? 

Jag menar således att vetenskapens ställning, nationalismen som i& 
och moderniteten som fenomen under det sena 1800-talet och det tidiga 
1900-talet drev fram en attitydförändring som gjorde att forskarnas rädd-
ningsaktion nu kunde vinna gehör hos regering och riksdag och succes-
sivt förankras hos folket, så att åtminstone en del människor ute i byg-
derna fann det mödan värt att bidra till arbetet med att, via den egna 
lokala kulturen, dokumentera den svenska folkkulturen. Forskarna 
skulle arbeta för Landets och Folkets väl, men också för Vetenskapen, 
den auktoritet som alltmer höll på att ersätta kyrkan och religionen (jfr 
von Wright 1995 s. 62, 79). Vetenskapen stod som ett slags garant för att 
insamlandet var seriöst och staten, dvs, svenskarna själva, stod som 
ägare av det insamlade materialet. I en tid av förändring, oro och upplös-
ning var det slagkraftiga argument. Dokumentationssträvandena kunde 
mycket väl uppfattas som ett slags motkraft mot de förändringar som 
präglade tiden och som var både hisnande och skrämmande. De kunde 
t.o.m. uppfattas som kulturkritik (jfr Sundin 1994:2 s. 14, Broberg/Ty-
iMn 1991 s. 15). 

I folkkulturen, som definierades som den allmogekultur som nu var på 
stark reträtt, såg man inte bara material för att bygga upp ett nationellt 
kulturarv utan även ett sätt att återknyta till tradition och trygghet i en 
situation präglad av upplösning och upplevd diskontinuitet (Thörn 1992 
s. 69). I förändringens tid och i ljuset av det moderna som kontext hade 
traditionen alla förutsättningar att få starkt kompensatoriska värden för 
såväl samlare som sagesmän, dvs, en föreställd autenticitet i det för-
gångna ställdes mot en inautentisk samtid (jfr Bausinger 1992, Eriksen 
1993, Fabian 1983 s. 6 ff.). 

Jag vill således konkludera med att påstå att med nationalismtanken 
som idégrund, med vetenskapens intåg i samhällets tjänst och männis-
kors vardagsliv och med modernitetens turbulenta nyordning som driv-
kraft gick det kring sekelskiftet 1900 att etablera systematisk insamling 
och arkivering av folkkultur med uppgifter hämtade mer eller mindre 
direkt från de enskilda sagesmännen. Tiden var mogen för att i organise-
rad form på ett systematiskt och vetenskapligt sätt börja dokumentera 
den svenska allmogekultur som nu gick i graven. Eller för att återknyta 
till Raymond Williams "tider med lantlig klagan och synen på det för- 
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flutna som lyckligare sammanfaller med perioder av exceptionell för-
ändring i den lantliga ekonomin" (Williams 1973 s. 35 if., 291, 297). 
Och exceptionella förändringar var det fråga om. 

Positivistisk forskning 
För att rätt kunna bedöma de vetenskapliga idéer som styrde och de 
arbetsmetoder som kom att utvecklas vid Undersökningen av svenska 
folkmål måste verksamheten sättas in i ett större vetenskapligt samman-
hang. Detta är viktigt, inte minst för att minska risken för att som efterle-
vande betraktare göra anakronistiska felslut i diskussionen kring den ve-
tenskapssyn och de arbetsmetoder som utvecklades vid arkivet under de 
första fyra årtiondena av 1900-talet. 

Den vetenskapliga uppfattning om verkligheten som strukturerade det 
tidiga 1900-talets humanistiska forskares tankar, styrde deras val av ma-
terial och deras sätt att formulera problem brukar kallas det positivistiska 
paradigmet. Enligt detta kunde socialvetenskaperna arbeta i enlighet 
med naturvetenskaperna för att åstadkomma teorier med naturveten-
skaplig allmängiltighet och exakthet. Grunden till detta vetenskapsideal 
hade lagts redan under den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet och 
under 1700-talets upplysningstid, då förnuftet och rationaliteten blev 
ledstjärnor för vetenskapen. Förnuftstron innehöll tanken om att det var 
möjligt att på empirisk väg nå verklig, rationell kunskap om världen och 
människan och att människan skulle få största möjliga lycka och fram-
gång om denna kunskap fick styra hennes handlingar och beslut. Denna 
tro hängde nära samman med upplysningens framstegsoptimism (Lied-
man 1991 s. 137). 

Vetenskapsidealet blev empiriskt baserad naturhistoria. Tron på empi-
rismen gav idén om att vetenskapen skulle byggas, inte på teologisk eller 
metafysisk spekulation, men på fakta, observation, insamling, klassifika-
tion och beskrivning (Fabian 1983 s. 6 if., Foucault 1973 s. 128 if.). 
Världen skulle beskrivas och förklaras och erfarenheten skulle ersätta 
teologin och metafysiken som kunskapskälla (Eriksson 1990 s. 83). Inte 
minst evolutionismens lära om utvecklingen kom att bidra till forskning-
ens inriktning. Enligt evolutionismen genomgick alla samhällen/kulturer 
olika stadier och bevisligen fanns det ur det civiliserade Europas synvin-
kel samhällen som stod för en "lägre" utveckling än det egna, nämligen 
"jordens vilda folk i vår tid" (Götlind 1931 s. 118). Detta togs som ett 
bevis för att evolutionsteorin höll (Århem 1994 s. 10 f.). Konkret tilläm-
pades dessa utvecklingsidéer exempelvis inom arkeologin, där typolo-
giska föremålsserier blev ett viktigt instrument för kartläggningen av 
förhistoriens materiella utveckling (Eriksson 1990 s. 121 f., Torstendahl 
1971 s. 33 f.). Inom etnologin sågs denna påverkan från bl.a. utveck- 
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lingstänkandet i de survivalteoretiska synsätten hos det sena 1800-talets 
och det tidiga 1900-talets kulturforskare. Det blev forskarens uppgift att 
utifrån kvarlevande kulturdrag (survivals) försöka rekonstruera ett ur-
sprungligt mönster (BrinOus 1986 s. 34 if.). 

Under 1800-talet hade naturvetenskapen och inte längre filosofin blivit 
tongivande för andra vetenskaper. Ett viktigt skäl till detta var att natur-
vetenskapen blev nyttig ekonomiskt sett, framför allt inom industri och 
annan teknik. Den exakta naturvetenskapen fick då stå som modell även 
för humanistiska vetenskaper, bl.a. etnologin och språkvetenskapen. Den 
franske sociologen Auguste Comte (1798-1857) myntade begreppet po-
sitivism, vilket enligt honom betecknade det sista av tre stadier i mänsk-
lighetens historia, det positiva stadiet där forskaren utgick från veten-
skapligt säkerställda och bevisade fakta, inte från teologiska eller meta-
fysiska förklaringar. Det positiva stadiet sammanföll naturligtvis med 
Comtes egen samtid (Frängsmyr 1984 s. 11 f., Nordin 1995 s. 465 f.). 

Idealet var enligt positivismen att söka en allmängiltig bild framför att 
ta fasta på det specifikt personliga hos människor. Positivisterna sökte 
den objektiva, värderingsfria Sanningen. Ett tydligt uttryck för detta 
ideal var exempelvis den weibullianska källkritiska, historiska skolan, 
som förespråkade rejäl och kritisk faktaunderbyggnad med hårda krav 
på varje enskild historisk uppgifts kritiska bedömning (Torstendahl 1971 
s. 89 if., Molander 1994 s. 201 if.). Denna strävan tog sig inom etnologin 
och dialektologin bl.a. uttryck i en tro på att stora materialmängder bor-
gade för representativitet, beläggtäthet blev en garant för vetenskaplig 
trovärdighet. Ju mer belagd en företeelse var desto "sannare" och där-
med vetenskapligare var den; beläggtätheten kunde t.o.m. göra det möj-
ligt för etnologen, att liksom naturvetaren, ställa upp lagar. 

Det är alldeles nödvändigt att få in ordentligt material — folkloristiskt och filolo-
giskt rätt behandlat. Som det nu är kan man ej skriva någon avhandling om t.ex. 
första gökropet ... därför att endast ett 50tal spridda och delvis osäkra belägg 
härför finnas ... Naturligtvis och lyckligtvis får man in de vanligaste tydorna 
som biprodukter vid uppteckningar. Detta kan vara utmärkt, därför att man då 
får dem i deras naturliga sammanhang. Men en systematisk insamling skulle ge 
tydorna möjlighet att göra sig gällande som det kanske allra viktigaste materialet 
för belysandet av folldigt tänkande och folklig tradition evad det rör kausalitets-
uppfattningen: lagarna för det inre sambandet mellan tingen och tilldragelserna 
(Brev från Å. C. till H. G. 1929-12-15). 

Positivismen gjorde skarp åtskillnad mellan fakta och värderingar. Ve-
tenskapens uppgift var att fastställa fakta, i mitt fall faktakunskaper om 
liv och språk i det gamla bondesamhället. Genom ett objektivt förhåll-
ningssätt ville forskarna beskriva verkligheten som den verkligen var 
("wie es eigentlich gewesen"), befriad från enskilda individers åsikter 
och bedömningar av den. 
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Ni förstår, att vår uppgift är vetenskaplig forskning. Detta innebär att vi så långt 
som det ligger i mänsklig förmåga undersöka, hur det på ifrågavarande område 
faktiskt har förhållit sig. Det är de reella, verkliga förhållandena vi söka komma 
åt ... Hans [upptecknarens, min anm.] uppgift är att pålitligt och vederhäftigt 
återge vad som berättas för honom och därmed punkt. Inga fria fantasier utan 
nakna fakta är vad vi måste kräva (Brev från F. H. till A. Johansson 1934-06-08). 

Paradigmet förespråkade möjligheten att på detta sätt skilja fakta från 
värderingar. Fakta och förnuft blev vetenskap medan känslor betraktades 
som subjektiva och därmed uteslutna från den riktiga vetenskapen (jfr 
Clifford 1986:1 s. 5). 

Den första fordran, som måste ställas på uppteckningarna som primärmaterial 
för vetenskapen, är att de skola vara absolut pålitliga ... Vetenskapen kräver ett 
nyktert värklighetssinne ... ock vetenskapligt samvete (Lundell 1914 s. 22 f.). 

Jag märker alltmer hur nödvändigt det snart blir att klara upp skildnaden 
mellan vetenskapligt centralmuseum o. provinsmuseer gentemot fornstugor i 
byarna, vilka senare i första hand ha betydelse för hembygdskänslan. Veten-
skapsintresset måste gå före känslointresset och så kan från denna utgångspunkt 
en uppdelning av materialet ske (Brev från S. E. till H. G. 1915-08-16). 

Positivismen medförde även en nödvändig distans mellan subjekt och 
objekt, mellan forskaren och det utforskade. Forskaren skulle, idealt sett, 
uppträda som åskådaren som enbart registrerade och iakttog, men aldrig 
medvetet påverkade sagesmannens utsagor. Endast då kunde nämligen 
sanningen vaskas fram och vetenskapligheten höjas. Men denna distans 
medförde inte att forskaren inte aktivt skulle delta i uppteckningsproces-
sen, det mänskliga samspelet; tvärtom måste han för att få fram uppgif-
ter uppföra sig som en "normal" person. 

Det går vanligen ej att genast börja med sitt egentliga ärende. Till en mors järta 
kommer man snarast genom att bli god vän med barnen. Samtalet börjar gärna 
med årsväxt ock väderlek, om hälsan eller något dylikt. Ibland kan kaffekoppen, 
ett glas öl eller en pris snus tjänstgöra som inledning. Bo hos dem, ät med dem, 
gör er förtrogen med deras lynnen ock intressen! ... Det duger inte att vara för 
ivrig, pina inte ut folk med frågor! (Lundell 1914 s. 29). 

Det positivistiska forskningsidealet ledde till en speciell hållning där ob-
jektivitet, representativitet, allmängiltighet, källkritik och sanning var 
honnörsord. Etnologer/folkminnesforskare och dialektologer strävade 
liksom andra humanistiska vetenskaper efter att ge sina ämnen samma 
status som naturvetenskaperna (Andersson 1979 passim, Torstendahl 
1971 s. 104 if., Molander 1993 s. 147 if.). 

Etnologen måste arbeta strängt empiriskt. Han kan ej nöja sig med blott intro-
spektion eller självbetraktelse ... Sin väsentligaste kunskapskälla äger etnologen 
därför i de levande människorna själva och i de obrutet fortlöpande traditioner, 
som bära direkt vittne om liv och sed, om viljeinriktning och åskådningar 
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Men detta material ... måste hopsamlas på ett både allsidigt och fördomsfritt 
sätt, sovras och kontrolleras för att kunna tjäna som grundval för vetenskaplig 
bearbetning och klassificerande omdömen (Erixon 1938 s. 268, 286 f.). 

Det handlade inte om att prestera subjektiva värderingar, känslomässiga 
spekulationer eller våghalsiga analyser. Tvärtom var uppgiften att ge en 
korrekt, källkritiskt hållbar bild av verkligheten sådan den var genom att 
presentera väl underbyggda fakta. Positivismens krav drev fram ett 
starkt kvalitetstänkande kring och strikta källkritiska krav på det mate-
rial som skulle ligga till grund för de vetenskapliga undersökningarna 
och bearbetningarna. 

Det räcker icke att som präst, skollärare eller länsman ha levat än så länge på 
orten ock ha umgåtts med folket ... Man tror att ett ord eller ett talesätt låter så 
eller så, men man vet det endast om man nyss hört det av en person, som värkli-
gen kan språket (Lundell 1914 s. 28). 

Under tiden sporde jag åldriga män och kvinnor efter märkeliga ting ur deras 
ungdom. Det var så särdeles anorlunda att tala vid gamla människor då emot nu. 
De hade ju så många egna erfarenheter till stöd för sin tro. Och utav deras språk 
och talesätt förnimmer en numera endast döende ekon (Olofsson 1928 s. 3). 

Skall man få fram några folkminnen och ej blott personliga upplevelser och 
reflektioner (vilka alltid ville komma fram) gällde det att söka ge en bestämd 
riktning åt samtalet. Deras lägg[ning, svenskbybor i förläggning i Sverige, min 
anm.] är sådan att de själva ej förmå en längre stund fasthålla en bestämd ämnes-
grupp i tanke och tal. Frågelistan skulle helt enkelt krossa dem (Brev från Å. C. 
till H. G. 1929-08-19). 

Undervisningen i dialektologi och etnologi bedrevs i enlighet med detta 
vetenskapsideal och vid universitet och högskolor fostrades en rad fors-
kare som såg som sin uppgift att efter bästa förmåga söka ge åt samtiden 
och framtiden en så sann, objektiv, allmängiltig och representativ bild 
som möjligt av svensk bondekultur (se ex. Vallström 1995 s. 138, Svens-
son 1983 s. 6 if.). Undervisningen var inte enbart teoretiskt upplagd. Av 
studenterna och de blivande ämnesföreträdarna förväntade man sig 
också praktisk erfarenhet av insamlingsarbete (Alsmark 1988 s. 181 f., 
Löfgren 1988 s. 160). Angående detta påpekar docenten i folkminnes-
forskning i Lund år 1930 om en kollega att han 

... har aldrig samlat folkminnen i större utsträckning än vilken skollärare som 
helst, aldrig ledt insamling, aldrig arbetat med arkivalier om folkminnen, ej sys-
tematiskt studerat folkminnen så mycket som behöver ingå i kursen till 2 betyg i 
kand-ex ... hans osystematiska beläsenhet är ej större än man kan vänta av åt-
skilliga bildade mänskor, som ej gör anspråk på verkliga kunskaper i ämnet ... 
men jag anser att hans samlade produktion i etnologi ej kan berättiga till betyget 
'med tvekan godkänd' (Brev från C. W. v. S. till H. G. 1930-01-24). 

Disciplinen Nordiska språk var när arkivet grundades 1914 etablerad vid 
universitetet sedan länge. Något annorlunda var förhållandet med etno- 
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login, det ämne som i denna avhandling mest kommer att sysselsätta 
mig. 1909 tillkom i Uppsala den första docenturen i svensk folklivs-
forskning. Den innehades av Sven Lampa (1870-1950). Men det skulle 
dröja ända till 1948 innan en professur inrättades i Uppsala. Dess förste 
innehavare blev Dag Strömbäck (1900-1978). Från 1938 var dock Åke 
Campbell (1891-1957) docent i ämnet nordisk etnologi. Han fick pro-
fessors namn 1952.1910 skapades en docentur i folkminnesforskning i 
Lund, med Carl Wilhelm von Sydow (1878-1952) som innehavare. Från 
1913 fungerade han även som examinator och 1940 blev han professor. I 
Stockholm inrättades 1919 en professur i nordisk och jämförande folk-
livsforskning, den s. k. Hallwylska professuren vid Nordiska Museet. 
Professor blev Nils Lithberg (1883-1934). Från år 1925 fungerade där 
Sigurd Erixon (1888-1968) som examinator och från 1934 var han pro-
fessor (Landtmanson 1952 s. 58, Erixon 1963 s. 76, Nyman 1979 s. 78 
if., Rehnberg 1993 s. 11 if.). Därmed var ämnet etablerat vid två univer-
sitet och en högskola. Däremot fanns ingen universitetsutbildning i Gö-
teborg. 

Rent konkret tog sig det positivistiska vetenskapsidealet uttryck i en 
rad större monografier och smärre artiklar där forskarna på ett vederhäf-
tigt sätt redovisade materialkännedom inte minst genom beläggtäthet. 
Utmärkande för de flesta studier som producerades under 1900-talets 
första fyra årtionden var att de var gedigna materialredovisningar, där 
forskaren bl.a. med hjälp av sträng källkritik, trängt djupt in i sitt källma-
terial. Mestadels behandlades ämnet ur morfologiska, diffusionistiska 
eller funktionalistiska aspekter. Gemensamt för studierna var dessutom 
att de till övervägande delen behandlade förhållanden i det äldre bonde-
samhället (jfr Briick 1983 s. 83, Lilja 1990:2 s. 49 if.). 

Vetenskap — en kort definition 
Att tala om vetenskap, vetenskaplig gärning och vetenskapssyn är natur-
ligtvis inte alldeles oproblematiskt. Vad är då vetenskap? Hur skiljer sig 
vetenskap från annat vetande, från annan kunskap? Innan jag tar itu med 
att granska vilken syn forskarna vid arkivet hade på ämnet de arbetade 
med vill jag därför ge en kort definition av begreppet vetenskap, såsom 
jag avser att använda det. 

Vetenskap har oftast betraktats som Sanningen, som fakta till skillnad 
från allmänt tyckande och tänkande. Vetenskapens uppgift har varit att 
utifrån ett speciellt (teoretiskt och intellektuellt) förhållningssätt objek-
tivt och värderingsfritt beskriva en företeelse. Vetenskapsmän/forskare 
skall, såsom experter var och en på sitt, söka Sanningen. Detta görs då 
utifrån en generell teori med faktakunskaper som insamlas och tolkas i 
förhållande till teorin (Eriksson 1991 s. 7). För att kunskaper om en- 
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skilda fakta skall bli vetenskapligt intressanta måste de dock ha relevans 
för en förklarande framställning (Molander 1993 s. 31). 

En viktig egenskap hos vetenskapen är att den skall vara offentlig. Den 
skall på ett begripligt sätt beskriva, konstatera och förklara, den skall vara 
kritisk, granskande och ifrågasättande och den skall uppfylla intersubjek-
tivitetsprincipen, dvs, vetenskapligt acceptabla data skall vara tillgäng-
liga för alla (a.a. s. 24 if, Mårtensson 1994 s. 159). Vetenskap kräver ett 
perspektiv utifrån vilket man kan formulera bestämda uppgifter, problem 
och frågor att besvara. Men problemen måste vara möjliga att lösa i den 
meningen att det finns kriterier för att bedöma om en framlagd lösning är 
riktig eller ej (Molander 1993 s. 24 II.). 

Vetenskaplighet handlar således om begagnandet av vissa (för en 
grupp gemensamma) teorier, metoder och synsätt som innebär att ett 
problem genom forskning skall finna en lösning. Den forskare som skall 
göra detta bör då ha en utbildning som ger praktisk och teoretisk minimi-
kompetens, han bör avgränsa sitt studieobjekt, skaffa bakgrundskunska-
per om objektet, följa regler för val av material, se till förebilder och 
ideal, ingå i en social och ekonomisk organisation för forskning samt i 
någon organiserad form för kommunikation, såsom tidskrifter osv. (a.a. 
s. 32 if.). 

Vetenskap är alltså en mänsklig skapelse och forskningen är därför till 
sin natur social. Vetenskapliga grupper och institutioner lever efter nor-
mer och använder värderingar som är teoretiskt utan grund men socialt 
accepterade, gärna "av tradition". Det finns således ett stort mått av god-
tycklighet i forskning och inga resultat är helt förutsättningslösa eller 
fullständiga, eftersom forskaren alltid utgår från en viss kontext och har 
stor förförståelse (a.a. s. 28 if., 249). Forskarna är således människor av 
kött och blod, de är kulturvarelser som aldrig kan ställa sig helt utanför 
sin egen samtid eller sin egen historia. De kan drivas av intresse för 
saken, av tradition och av påverkan från den sociala miljön, av prestige-
och makthunger eller av pekuniära begär, men de är ändå i botten män-
niskor som lever i en bestämd historisk och kulturell situation. 

Ändå kan man hävda att vetenskapen skall ge en objektiv bild, dvs, en 
sakligt korrekt, begriplig och icke missvisande framställning av det den 
behandlar. Vissa etiska krav ställs därför på forskningen såsom att den 
skall vara god, väsentlig, att källor skall anges, att lögn och falsarier eller 
medvetna kränkningar av andra skall undvikas (Mårtensson 1994 s. 
175). Genom att iaktta dessa regler och genom inskolningen i en specifik 
vetenskaps "hantverksmoral" lärs forskaren upp till yrkesskicklighet 
som parad med hans teoretiska lärdom gör honom till en forskare i en 
grupp med vissa gemensamma idéer om verkligheten (a.a. s. 263). Dessa 
kan med ett sammanfattande ord kallas paradigm. Som jag tidigare på-
pekat arbetade de forskare jag i denna undersökning koncentrerar mig på 
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inom det positivistiska paradigmet. Detta vill jag penetrera dels ur en 
idémässig, dels ur en praktisk synvinkel. 

Utifrån denna större vetenskapliga kontext, makrokontexten, vill jag 
således fortsättningsvis i huvudsak undersöka mikrokontexten kring ar-
kivets arbetssätt och strävan att åstadkomma den ideala uppteckningen 
under tiden 1914-1945. I det ovan skisserade forskningsklimatet och i 
dess rådande ideal skall arbetet sättas in för att rätt kunna bedömas. 

Fältet och de intellektuellas kultur 
När jag i det följande går ned på mikronivå för att diskutera arbete och 
arbetsmetoder vid ULMA gör jag det med inspiration hämtad dels från 
professionaliseringsdiskussionen (Selander 1989), dels från sociologen 
Pierre Bourdieu. Denne har i en rad sammanhang undersökt vetenskaps-
företrädares och intellektuellas speciella kultur (Bourdieu 1992:1 och 
1992:2). Han har utvecklat en begreppsapparat och fokuserat problem 
som jag åtminstone till vissa delar funnit användbara för mina syften. 
För att mer övergripande förstå arkivet, dess profil och de människor 
som verkade där har jag därför tagit hjälp av en del av hans resonemang 
bl.a. kring begrepp som fält, habitus och kulturellt kapital (se ovan av-
snittet Teoretisk inspiration). Jag har funnit dessa vara till god hjälp för 
mig när jag på ett mer teoretiskt plan vill förstå strukturen i arkivet och 
dess verksamhet. 

Jag betraktar således arkivverksamheten som ett delfält inom veten-
skapens större fält. I mitt fall består fältet av disciplinerna nordiska språk 
och etnologi och av institutioner, såsom universitet, akademier och arkiv 
samt av vetenskapsföreträdare, upptecknare och sagesmän. 

Fältet definieras enligt Bourdieu bl.a. genom att de som agerar inom 
det bestämmer vilka insatser och intressen som är specifika för det 
(Bourdieu 1992:2 s. 42). Inom mitt fält bestod det specifika intresset i att 
dokumentera allmogesamhället, dess språk och kultur, och att göra detta 
på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Insatserna kunde bestå i att skaffa 
sig akademisk utbildning för att kunna fullgöra uppdraget, i att tillägna 
sig ett särskilt sätt att skriva, i att inneha information i just de frågor som 
närmast sysselsatte forskarna m.m. 

De forskare (intellektuella humanister) som agerade inom fältet hade 
ett speciellt slags habitus. I deras habitus ingick t.ex. att premiera veten-
skap i allmänhet och vetenskap om folkspråk och folkkultur i synnerhet. 
De icke-högutbildade medarbetarna i fältet hade en habitus som kanske 
inte helt överensstämde med forskarnas, eftersom de inte huvudsakligen 
sysslade med vetenskap eller med att uppteckna, bearbeta och utge folk-
språk och folkminnen. Men för att de över huvud taget skulle kunna 
syssla med detta slags arbete krävdes ändå att de innehade visst slags 
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kunskap och att de utöver sina vardagliga (huvudsakliga) uppdrag fann 
arbetet meningsfullt. Deras verksamhet kanske inte alltid uppskattades 
av medlemmarna i lokalsamfundet,' men den premierades av övriga 
agenter inom fältet. I samtligas habitus ingick t.ex. förmågan att kunna 
särskilja, dvs, att förstå vad som var legitimt vetande, att kunna skriva, att 
ha kunskap, (viss) bildning och smak. Deras habitus var därför ett slags 
kapital, som var gångbart inom fältet (Bourdieu 1986 s. 263, 291 if., 
1992:1 s. 151 if., Broady 1990 s. 229 if.). 

Det ligger i ett fälts natur att där det finns specialister och institutioner 
det även finns erkända värdehierarkier. En hierarkisk (makt)ordning rå-
der således i ett fält, exempelvis det vetenskapliga (Broady 1990 s. 273, 
1994 s. 36). Inom varje fält finns såväl dominerande som dominerade 
grupper och de verkar hela tiden i relation till varandra. Till varje fält hör 
också en egen specifik art av kapital (a.a. s. 278). De strider som före-
kommer inom fältet handlar om detta symboliska eller kulturella kapital. 
För att kunna delta i fältet krävs därför att man delar dess värden och går 
med på dess regler, ty "för att ett fält skall fungera krävs att där finns 
insatser och människor som är redo att spela spelet begåvade med habi-
tus som förutsätter kunskapen om och erkännandet av spelets innebo-
ende lagar, insatser etc." (Bourdieu 1992:1 s. 132). 

Konstitueringen av ett fält som det vetenskapliga förutsätter rent kon-
kret att "en viss vetenskaplig grupp vid en viss tidpunkt, utan att någon 
bestämmer det, konstituerar ett problem som intressant" (a.a. s. 95). Det 
förutsätter alltså att det finns människor som har ett visst antal grundläg-
gande intressen gemensamt, i detta fall folkmålen och folkminnena. De 
människor som dominerade inom det fält jag undersöker var akademiska 
forskare som, genom att inneha för verksamheten gångbart kulturellt 
kapital, skapade sig makt och auktoritet inom fältet. Men deras existens-
berättigande byggde på att andra erkände och förhöll sig till deras sak-
kunskap. När det gällde just detta fält behövdes erkännande från stat och 
andra eventuella finansiärer men även från upptecknare och sagesmän 

15  Det är svårt att belägga hur omgivningen uppfattade upptecknarnas arbete, men några 
vittnesbörd finns. Så påpekar exempelvis upptecknaren Johanna Lundström att hennes 
make avrådde henne från att börja skriva, då han trodde att hon skulle skämma ut sig. Hon 
skriver också att man i bygden höll henne för att vara "kollrig", eftersom hon skrev. Bok-
handlare Grönkvist i Lund skriver dessutom i ett brev till ULMA 1932: 

"Fru L. är särdeles stolt över erkännandet som tagit sig så materiellt uttryck som hono-
rar. Det är en triumf över omgivningen frän vilken hon nog ej fått något erkännande" (Lilja 
1993:1 s. 74). En annan upptecknare skriver "Men det är svårt med Bjursås, folket halvt 
hånar den, som sysslar med något i deras tycke så galet som uppteckningar om gammalt" 
(Brev från E. H. Nord till L. L. 1935-08-06). Dock finns också mera positiva vittnesbörd: 
"Det går lättare nu, ty folk börjar känna mitt arbete och kan ge vissa anvisningar om, var 
något är att finna" (Brev från E. H. Nord till L. L. 1937-06-20). En annan upptecknare 
skriver "Jag har märkt att det fätal personer som hava reda på att jag är 'forskare', de visa 
stort intresse för saken. De komma t.o.m. hit till mig och berätta om 'gammalt och forne" 
(Brev från W. Backman till H. G. 1926-10-18). 
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som skulle utföra arbetet ute i landet, från universitetet och från andra 
discipliner m.m. Medlemmarna inom fältet stod i ett relationellt förhål-
lande till varandra. Vissa forskare dominerade andra som stod lägre i den 
hierarkiska ordningen. Forskarna dominerade upptecknarna genom att 
ge eller underlåta att ge uppdrag och genom att sätta gränser för vad som 
skulle undersökas, dvs, vad som var legitim kunskap. Upptecknarna do-
minerade i sin tur sagesmännen t.ex. när de valde ut eller valde bort vissa 
möjliga uppgiftslämnare i lokalsamhället. Fältet i sin tur stod i ett rela-
tionellt förhållande till andra fält (jfr Bourdieu 1992:1 s. 44 if., 1992:2 s. 
11 if.). 

Strider utkämpades hela tiden i förhållande till andra discipliner/fält 
och också inom det egna fältet. Även om strider fördes inom fältet ifrå-
gasattes emellertid aldrig grundvalarna för själva fältets existens (jfr 
Bourdieu 1992:2 s. 44 f.). Medlemmarna inom fältet delade således den 
helt grundläggande åsikten att det var av värde i sig att undersöka språk 
och traditioner för deras egen skull. Däremot kunde de ha starkt diverge-
rande åsikter om exakt vad som skulle prioriteras och på vilket sätt detta 
skulle ske, dvs, vad som var vetenskapligt mest legitimt. 

Jag tycker det är mycket synd att den snälle och arbetsamme Bergstrand skall 
sitta fast i den tron att hans frågebok utgör det bästa och väsentligaste redskapet 
för folkminnesundersökningar ... För min del är jag beredd att säga honom, att 
jag anser att insamlingen genom hans frågebok icke kan ersätta ett verkligt frå-
gelistarbete och icke kan i längden gagna den svenska folkminnesundersök-
ningen ... vi för vår del icke kunna tänka på att använda hans frågebok och då du 
förmodligen ej heller vill binda Ert insamlingsarbete vid denna ... (Brev från Å. 
C. till C. W. v. S. 1938-09-16). 

Men dessutom finnes mellan oss en principiell meningsskiljaktighet. Jag vå-
gar påstå att 10 formellt "dåliga" uppteckningar från olika trakter av vårt land ge 
en bättre bild av en sägen än 2 "goda". Jag vill vidare framhålla att en "dålig" 
sägen kan för endast en generation tillbaka haft en utomordentlig form ... Det är 
därför som jag nog är mildare i mitt omdöme av ett visst arbetsresultat än vad 
Uppsalaskolan är ... (Brev från W. L. till J. G. 1926-03-14). 

På en viktig punkt var de dominerande agenterna inom fältet överens: 
några snöda ekonomiska vinstintressen fanns inte i saken, "all ävlan ef-
ter yttre berömmelse"16  var ointressant. Ty i de intellektuellas habitus 
ingår att de uppfattar sig som oegennyttiga (Bourdieu 1992:2 s. 51 f., 
181). Att detta också inom arkivet var ett ideal framgår med all önskvärd 
tydlighet, t.ex. i minnesord över avlidna medarbetare. En god veten-
skapsman ägnade sig åt sitt värv med nit och självuppoffring. 

Han [Erik Holmkvist, min anm.] är den ende som kan se bort från sådant som 
semester och faststäldt antal arbetstimmar (Brev från H. G. till D. S. 1930-06-14). 

Åkes fru [Åke Campbell, min anm.] telefonerar gång på gång till mig och vill 

16  Hedblom 1990:1 s. 111. 
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att Åke skall ha semester, nu efter kongressen ett par veckor för att frun skall 
hälsa på sin man i Danmark. Det finns barnsliga människor, som tro att semester 
är nyttig eller rolig eller möjlig för en, som arbetar med vetenskap (Brev från 
H. G. till S. L. 1938-08-05). 

Plikten var så viktig att om arbetsdagen inte räckte till, togs arbete med 
hem, där det sköttes "utan tidsspillan och kostnad för arkivet". En god 
vetenskapsman hade heller inget som helst intresse av "yttre framgång 
och av akademisk karriär". Han "fikade inte efter berömmelse och höga 
utmärkelser". Det viktiga för honom var i stället "saken, den nyttiga och 
angelägna uppgiften". En god vetenskapsman nöjde sig därför med an- 
språkslösa arvoden för att få förmånen att "intränga i forskningens 
värld", "den forskning som var hans liv" (Hedblom 1975:3 s. 75, 1990:1 
s. 108, 111, 1990:2 s. 8, Broberg 1958 s. 176, Strömbäck 1979 s. 46, 
Källskog 1987 s. 107). 

De intellektuella drevs alltså inte av ekonomiska vinstintressen, av att 
samla ekonomiskt kapital, men av att samla kulturellt (symboliskt) kapi-
tal i en eller annan form. Detta är, menar jag, utmärkande för arkivarierna 
och i viss mån även för upptecknarna, vilka alla deltog i en pekuniärt sett 
föga lönande verksamhet men fick och gav kulturellt kapital i stället. 

Om man skall tala om kulturens offerväsen, så kan man med alldeles särskild 
tonvikt göra det i detta fall. Ett långt uppoffrande och resultatrikt arbete för 
vetenskapen, till största delen oavlönat såväl i fråga om rent ekonomiska värden 
som akademiska vedermälen ... oegennyttig och i ordets djupaste mening ideell 
personlighet, som fick dela sådana personers vanliga lott att i arbetsglädjen och 
tillfredsställelsen över att fylla en gagnelig uppgift erhålla lönen för ett gediget 
värk, som mänskligt att se även borde ha skänkt sin utövare bättre ekonomiskt 
utbyte och större yttre framgångar (Osignerad tidn.art. 1923). 

Många gånger kom oegennyttan också till uttryck i forskarnas egna 
självbeskrivningar. 

Jag valde då folkminnesarbetet framför rektoratet, vilket för mig innebär en för-
lust av minst 1500:- per år ... det arbete, som alltid intresserat mig, och som 
blivit mig ur alla synpunkter så dyrbart (Brev frän D. A. till H. G. 1928-05-11). 

Kände jag det icke själv som en okuvlig plikt att tillsvidare arbeta på detta fält, 
sutte jag för längesedan på någon liten gård långt ute på landsbygden (Brev från 
W L. till J. G. 1928-01-16). 

... tycker väl ej att jag är obillig, om jag i ersättning begär 25 kronor ... Dock 
betalar jag ju gärna nöjesskatt för att få läsa så goda uppteckningar! (Brev från 
D. S. till J. G. 1930-07-02). 

Det kapital som var gångbart inom fältet bestod av kunskaper om folk-
kulturen, dess språk, dess levnadsformer, dess andliga gods. De sages-
män och upptecknare som hade språklig kompetens, dvs, som talade 
eller behärskade en dialekt, eller innehade förstahandskunskaper om se- 
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der och bruk och andra levnadsförhållanden inom folkkulturen, hade ett 
gångbart kulturellt kapital att bidra med. Deras kunskap erkändes t.ex. 
genom att de fick skriva åt arkivet, att de belönades med hedersuppdrag, 
fick sina bidrag honorerade och publicerade osv. För arkivarierna/fors-
karna inom fältet manifesterade sig det kulturella kapitalet dels i åtrå-
värd och svårtillgänglig kunskap (såsom att ha förmåga till överblick 
över kunskapsområdet, att kunna skriva vetenskaplig text, att särskilja, 
namnge, analysera, bearbeta och utge traditionsmaterial m.m.), dels i 
belöningar (titlar, uppdrag, ämbeten, expertroll) från vetenskapssamfun-
det och det omgivande samhället (Bourdieu 1992:2 s. 44 f., Broady/ 
Palme 1989 s. 199). 

Ett utmärkande drag för de intellektuella inom fälten är att alla ny-
komlingar måste betala en inträdesavgift. Den består i erkännandet av 
spelets värde och i (den praktiska) kunskapen om spelets principer 
(Bourdieu 1992:1 s. 134). Också i detta fall har jag funnit att oegennyt-
tiga aspekter varit viktiga. 

Har Du någon duktig elev, som är pigg på museibanan? Just nu behövdes en 
yngling (med någon förutbildning även i ex. arkeologi eller konsthistoria), som 
är smidig men ändå vet vad han vill ... minst 1 1/2 månads utbildning vid Nor-
diska museet på egen bekostnad (Brev från S. E. till H. G. 1925-11-14). 

Med utgångspunkt bl.a. från Bourdieus tankar om den intellektuella kul-
turen och om (det vetenskapliga) fältet vill jag i det följande undersöka 
hur vetenskap, idealt och i praxis, bedrevs vid arkivet i Uppsala. Var de 
som agerade inom fältet utrustade med en speciell habitus, dvs, ett sys-
tem av dispositioner som tillät dem att, på ett särskilt sätt, handla, tänka 
och orientera sig i den sociala värld de rörde sig i? (Broady 1990 s. 228). 
Var de som agenter (och jag avser då både dominerande och dominerade, 
både forskare och lekmän) överens om vilka spelregler som gällde inom 
fältet och vilket slags kulturellt kapital som var värdefullt för att de 
skulle kunna spela spelet? 

Från idealism till vetenskap — idéer om 
en verksamhet 
I detta avsnitt avser jag att granska den idémässiga bakgrunden till arki-
vets undersökningar under olika tider, dvs, hur arkivet själv beskrivit och 
argumenterat för sitt arbete. De frågor jag i detta sammanhang ställer är: 
Hur har arkivet under tiden c:a 1912-1945 beskrivit och värderat sitt 
arbete, sina metoder och de mål och målgrupper det arbetade för? Hur 
kan jag ur dessa beskrivningar utläsa vilken vetenskaplig inställning som 
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styrt synen på undersökningsobjektet och den egna uppgiften? Den yt-
tersta avsikten med avsnittet är att ringa in hur den ideala uppteckningen 
såg ut på idéplanet. 

"En hvar med kärlek för vår sak kan värka för hänne" n 
— de första idealisterna 
... deras [de enskilda samlarnas, min anm.] arbete var för isolerat och då de ej 
hade stöd från någon vetenskaplig forskning på området, vilken kunnat anvisa 
mål och medel och ge nödig uppmuntran åt deras strävande, så har deras sam-
lingsarbete ofta blivit ensidigt och stannat vid de goda ansatsema (von Sydow 
1914 s. 1). 

När uppsalaprofessorerna Otto von Friesen (1870-1942, svenska språ-
ket), Johan Alfred Lundell (1851-1940, slaviska språk) och Adolf No-
reen (1854-1925, nordiska språk), docenterna Bengt Hesselman (1875-
1952, nordiska språk) och Sven Lampa (svensk folklivsforskning) samt 
fil.lic. Herman Geijer (1871-1943, nordiska språk) år 1912 hos rege-
ringen ansökte om medel till en folkmålsundersökning i Uppsala var 
detta ett exempel på att en vetenskaplig grupp konstituerade ett problem, 
systematisk folkmålsundersökning, som intressant (Bourdieu 1992:1 s. 
95). I ansökan definierades för första gången det tilltänkta arkivets arbete 
och mål. Även om samtliga skribenter till viss del var idealister, beskrevs 
ambitionen med att starta en organiserad undersökning dock inte uteslu-
tande såsom ideell utan även som praktisk och oundgänglig. I ansökan 
poängterades att ett arkiv i Uppsala var nödvändigt av två skäl: för att ta 
vara på det hopsamlade dialektmaterial som då redan fanns insamlat av 
landsmålsföreningar, dialekttopografiska undersökningar, universitets-
biblioteket och privatpersoner samt för att kunna bedriva mer systema-
tiska undersökningar i framtiden. 

Det mest iögonenfallande med ansökan var att resonemangen i den 
var präglade av en ytterligt stark devolutionistisk syn på kulturen. Fors-
karna var ute på sista föret och de uttryckte angelägenhetsgraden i sitt 
tilltänkta arbete med synnerligen antikvariska ordvändningar. De be-
skrev sin uppgift som bestående i att tillvarata: "folkmålet i sin forna 
form, liksom överhuvud forna traditioner ock levnadsförhållanden" 
vilka "endast som spridda lemningar ock minnen låta sig uppsöka ock 
iakttaga". 

Motiven för och målet med undersökningarna framställdes som att 
oavslutade samlingar skulle ordnas och systematiseras, redan insamlat 
material skulle kompletteras, samlingar som var oklara och otillförlitliga 
skulle kontrolleras. De delar av landet som ännu var outforskade skulle 

17  Lundell 1881 s. VII. 
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undersökas, men arbetet behövde påskyndas och planeras. Samlingar 
som fanns på olika förvaringsplatser, varav en del var synnerligen 
olämpliga, var oordnade, till en del förkomna och saknade förteckningar. 
Detta måste snarast åtgärdas. Endast staten, menade förslagsställarna, 
kunde garantera att ett sådant arbete kunde genomföras på ett lyckosamt 
sätt. Att som tidigare lita till frivilliga insatser bedömdes som menings-
löst och otidsenligt (Geijer 1915 s. 17 if.). 

Det är att märka att det i denna ansökan fanns en stark betoning av att 
tillvarata och förvara redan befintligt material, att rädda det undan för-
gängelse, men också ambitioner att samla nytt efter vissa planer. Detta 
var tunga vetenskapliga skäl. Det första var ett argument för att material 
redan fanns och att det var av vikt att inte låta forskarmödan bakom det 
förspillas. Det andra skulle borga för "utfyllandet av de viktigaste luck-
orna i vår nuvarande språkgeografiska dialektkännedom" och utgöra 
"undersökning av sådana dialekter som äro stadda i utdöende". De upp-
svenska målen skulle därvid delvis prioriteras, då det redan fanns påbör-
jade undersökningar och eftersom dessa folkmål ansågs särskilt utsatta 
för riksspråklig utjämning.' Räddningsaktionen hade således dubbel 
syftning. 

Ytterligare ett mål med undersökningarna var att dessa skulle företas 
av såväl vetenskapliga som nationella skäl. Detta uttrycktes sålunda: "ej 
blott för vetenskapen utan för vårt folks kännedom om sig självt, sitt 
språk ock sin odling, i nutid och framtid" samt att "för oss gäller det att i 
vår egen tids liksom i framtidens intresse tillvarataga ett historiskt arv, 
som i våra dagar undergår en hastigare ock grundligare omvandling än 
någonsin". Folket i samtiden och framtiden var alltså tillsammans med 
vetenskapen tänkta målgrupper. 

Ansökan till regeringen var synnerligen välformulerad, genomtänkt 
och förberedd. Kraven i den var också minst sagt rimliga; endast 7 500 
kronor begärdes för första året, det förutsattes att undersökningen skulle 
bli tidsbegränsad (p.g.a. den devolutionistiska hållning som föreskrev att 
folkkulturen snart skulle dö) och det framdrogs det angelägna i att slut-
föra redan påbörjade undersökningar framför att starta helt nya och där-
med mer kostnads- och tidskrävande sådana. Det insamlade materialet 
skulle hållas tillgängligt för det "folk" man tidigare hänvisat till samt 
"för den vetenskapliga forskningen" (a.a. s. 17 if.). 

Ansökan vittnar om att skribenterna var medvetna om att de befann 
sig i ett visst underläge (de var dominerade och pläderade för värdet av 
kulturellt kapital) och att de därför var villiga att möta regeringen (som 
var dominerande och innehade ekonomiskt kapital) på halva vägen, allt 
för att deras önskemål skulle få gensvar. Men den ger också vid handen 

18  Till de uppsvenska målen räknas målen i Uppland, Västmanland, Gästrikland, Dala-
Bergslagen utanför dalmålsområdet samt södra Hälsingland (Wessat 1954 s. 29). 
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att det var vetenskapliga specialister som uttalade sig. Det var erfarna 
språkforskare med teoretisk och praktisk insikt i folkmålsstudier som 
alla visste vad de talade om, och som satt inne med sakkunskap i frågan. 
De var eniga om att dialektstudiet var värdefullt i sig och de utgick ifrån 
att också staten skulle inse detta. Det var således fråga om allvarligt 
syftande, vetenskapliga ambitioner, inte ett samlande bara för samlan-
dets egen skull. 

I begynnelseskedet märktes en tydlig ambition att samla material (be-
fintligt och tilltänkt) på en plats, i "ett gemensamt, tidsenligt arkiv" (a.a. 
s. 20). Tyngdpunkten skulle ligga på insamling och bevarande (dvs. upp-
ordning, registrering, kartonnering, bindning, stämpling osv). Viss bear-
betning skulle dock företas. Allt detta skulle skötas av ett par personer, 
vars löneanspråk var minimala, men av dessa krävdes naturligtvis veten-
skaplig skolning och kompetens. Till arbetet skulle även knytas medhjäl-
pare ute i landet. Det var således ett ambitiöst program som skisserades 
av dessa tidiga idealister. 

I denna första ansökan definierades dock egentligen inte närmare vad 
som skulle undersökas, endast att undersökningarna av folkmål, traditio-
ner och levnadsförhållanden skulle ske på landsbygden (a.a. s. 17, 29). 
Inte heller gavs någon mer preciserad tidsbestämning av undersöknings-
objektet. Det som skulle undersökas kallades bara "äldre" material. 

Arbetet beskrevs i inledningsskedet framför allt som en helt nödvän-
dig om än tidskrävande kulturgärning. Det låg i dess natur att det endast 
var stora idealister, kulturhjältar drivna av vetenskaplig oegennytta och 
utan anspråk på pekuniära vinster, som kunde orka med det. Det fanns i 
resonemangen knappast någon mer högtflygande nationell retorik, men 
nationella argument saknades därför inte. Ansökan i sig gav ju uttryck 
för en tydlig arkivtanke och i denna tanke låg det nationella inbäddat (jfr 
SvD 11/2 1996). Ty med ett arkiv kunde materialet samlas och bevaras 
och ställas till förfogande för folk och forskning. Etappmålet var otvety-
digt att tillse att medel utgick till att för Landet och Folket på ett veten-
skapligt tillfredsställande sätt ta hand om ett omistligt material som med 
de hastiga samhällsförändringarna höll på att försvinna. Det mer uto-
piska slutmålet bestod i att "uppställa en allmän svensk dialektordbok", 
och för att uppnå detta krävdes mycket förarbete i form av insamling, 
bearbetning och analys (Geijer 1915 s. 21). Det var dessa arbetsuppgifter 
det tilltänkta arkivet skulle syssla med. 

Arkivfrågan i riksdagsdebatt och press 
Proposition om en systematisk undersökning av folkmål lades i 1913 års 
riksdag (Geijer 1915 s. 17 if.). Chefen för ecklesiastikdepartementet, 
Fridtjuv Berg, ville tillstyrka med hänvisning till "den fosterländska och 
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vetenskapliga betydelsen av arbeten av sådan art",19  men statsutskottet 
avstyrkte framställningen. 

Även om den föreslagna organisationen kan förväntas bliva av en viss betydelse 
för den vetenskapliga forskningen på folkmålsområdet, synes dock den angivna 
planen för dess verksamhet så pass svävande och i sig innebärande så stora 
möjligheter till ökade anspråk på statsunderstöd, att utskottet, som icke kan finna 
företaget vara av den trängande natur, att någon nödvändighet av dess under-
stödjande med statsmedel för närvarande föreligger, ej anser sig böra tillstyrka 
förslaget (Statsutskottets utlåtanden 8:235. Bihang till Riksdagens protokoll I:1-
47, 1913 s. 125). 

Utskottet delade således inte förslagsställarnas åsikt om det omistliga 
och brådskande i arbetsuppgiften. Avstyrkandet betecknades därför i den 
pressdebatt som följde som ett utslag av att utskottet inte hade "tillräck-
lig kännedom om betydelsen af de hastigt växande svårigheter som dia- 
lekternas tillbakagång i våra dagar bereder dem, som arbeta på deras 
undersökning" (Geijer(?) StD 9/3 1913). En minoritet om nio medlem-
mar i statsutskottet, vilka samtliga tillhörde nationella partiet, dvs, hö-
gern, och liberalerna (Norberg et al. 1985-1992), reserverade sig dock 
mot avstyrkandet och menade att 

... otvivelaktigt skulle det vara till stor skada för det vetenskapsområde, varpå 
ifrågavarande undersökningar röra sig, om det rikhaltiga material, som redan 
finnes hopbragt, icke skulle bliva på ett tillfredsställande sätt ordnat och bearbe-
tat eller de folkmålsforskningar, som hittills med iver och framgång bedrivits 
och vilka för kännedomen om vårt modersmåls utveckling och historia synas 
vara av grundläggande betydelse, icke skulle kunna systematiskt och i nödvän-
dig omfattning fortsättas (Reservation mot statsutskottets utlåtande 8:235. Bi-
hang till Riksdagens protokoll 1:1-47, 1913 s. 142)30  

De medlemmar som reserverade sig framhöll också att det vore beklag- 
ligt, ja, nästan pinsamt, om den föreslagna verksamheten inte skulle få 
statsunderstöd, med tanke på att liknande arbete under åren 1895-1912 
understötts såväl av konung Oscar II själv som av tunga instanser såsom 
Svenska Akademien, Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala, Ve-
tenskapssocieteten i Uppsala, fornminnesföreningar, landsting och en-
skilda med omkring 55 000 kronor (a.a. s. 142). De medlemmar som 
reserverade sig ansågs följaktligen ha en "vidsyntare uppfattning af ar-
betets betydelse" samt en "klarare blick för vikten af dess påskyndande" 
(Geijer(?) StD 9/3 1913). I pressdiskussionen blandade sig också social-
demokraten, landsmålsforskaren och docenten i nordiska språk i Lund, 

19  Berg som var skolman hade bl.a. genomfört stavningsreformen 1906. Han hade även 
utgivit svenska folksagor för barn (Norberg et al. 1985-1992 bd 1 s. 56). 
20 De medlemmar som reserverade sig var Fredrik Wachtmeister, Philip Klingspor, Henrik 
Falkenberg, Joakim Beck-Friis (högern), Axel Ekman, Herman Lamm, Olof Bruce, Karl 
Starbäck och Erik Hellberg (liberaler) (Norberg et al. 1985-1992). 
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Ernst Wigforss, som bl.a. framhöll, att eftersom en undersökning i Upp-
sala skulle beröra större delen av dialekterna i Sverige borde goda anslag 
tilldelas, då 

... de medelsvenska målen ha ett helt annat intresse för klarläggandet av vårt 
riksspråks historia, en historia som vi för all framtid komma att sväva i större 
eller mindre okunnighet om, därest vi låta de närmaste åren gå obegagnade förbi. 
Den som har en känsla av vårt riksspråks betydelse och på samma gång sinne för 
ett historiskt studium borde vara den förste att här låta statsmakterna sträcka ut 
en hjälpande hand (StD 27/12 1913). 

Wigforss lade i sitt uttalande för arkivet betoningen på att riksspråket 
kunde belysas med hjälp av dialektstudiet. Därmed nedtonade han något 
betydelsen av att samla provinsiella dialekter (t.ex. uppsvenska mål) och 
underströk i stället att arbetet ägde ett allmännare riksintresse. Kanske 
hade detta bidragande betydelse till att framställningen sedan efter viss 
diskussion bifölls i andra kammaren. Motståndare till arkivbildandet 
framhöll där visserligen att "detta landsmålsarkiv ... kan bli av en sådan 
vidd och omfattning, att det ... kan komma att sträcka sig genom ... 
århundraden framåt" (Riksdagens protokoll AK 111:20-27 1913 s. 64).21  
Enskilda ledamöter agerade dock starkt för förslaget, t.ex. vice talman-
nen Daniel Persson i Tällberg som "i ett vackert och af varm känsla buret 
anförande" (SvD 14/3 1913) hävdade att 

Det lär vara få om ens någon ibland oss, som icke med det allra största intresse 
tagit del av gamla, undan förgängelsen räddade byggnader och folkdräkter, som 
visa, huru våra förfäder bodde och huru de voro klädda, och där byggnader och 
dräkter saknas, studera vi med intresse ritningar, fotografier och beskrivningar. 
Där även detta saknas, känna vi att det förefinnes en sorglig brist i vår kulturhis-
toria ... huru mycket viktigare bör det då icke vara för oss att medan möjlighet 
därtill ännu finnas, söka utforska och åt eftervärlden bevara, huru de klädde sina 
tankar och med vilka ord och satser, med vilka dialekter och ljud deras förnim-
melser och känslor o.s.v. återgåvos. Äro vi då icke skyldiga att åt kommande 
släkten bevara och uppteckna de egenheter i tal och uttryckssätt, som ännu före-
komma i skilda provinser i vårt land? (Riksdagens protokoll AK 111:20-27 1913 
s. 70f.).22  

Riksdagsman Starbäck tog i sitt försvar för förslaget bl.a. fasta på oegen-
nyttan i det viktiga vetenskapliga arbete det tilltänkta arkivet skulle ut-
föra. 

... två personer avlönade med 2 500 kronor vardera, skulle ha hand om detta 
arbete. Denna avlöning är för övrigt i förhållande till den kompetens som fordras 
synnerligen låg, men det finns personer till hands, som äro besjälade av det 
största intresse för saken, och därför kan man sätta summan så lågt ... det gäller 

21  Riksdagsman Vämer Rydén (soc.dem.) i debatt i AK 13 mars 1913. 
22  Riksdagsman Daniel Persson (liberal) i debatt i AK den 13 mars 1913. 
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här bearbetningen, katalogiseringen och det systematiska ordnandet av ett oänd-
ligt dyrbart och stort material, som studentgeneration efter studentgeneration 
hopsamlat från olika landsdelar, och som nu ligger förvarat hos de olika natio-
nerna i Uppsala. Det är ... fullkomligt oersättliga minnen från vårt folks för-
gångna liv, minnen, som inte kan på annat sätt tillvaratagas än genom en verkligt 
vetenskaplig, samvetsgrann och god forskning (Riksdagens protokoll AK 
111:20-27 1913 s. 66). 

För att ytterligare understryka det angelägna i att ett hopsamlat material 
ordnades och ställdes till forskningens förfogande återgav Starbäck vad 
han kallade en "historiett" som väl illustrerade att Sverige (och då spe-
ciellt Uppsala) i detta avseende internationellt sett måste hävda sig. Han 
berättade att en rysk forskare som i Sverige sökt belägg för en saga, hade 
funnit det "alldeles omöjligt i Uppsala, på grund av att materialet, som 
finnes där i stora massor, var oåtkomligt, emedan det låg så att säga för 
fäfot, oordnat, splittrat på olika vindar och i olika valv, så att det var 
alldeles ogörligt, att få reda på den märkliga sagan" (a.a. s. 66 f.).23  

Andra talare framhöll att studiet av folkmålen för framtida släkten 
hade stor betydelse för bilden av folkets historia och menade att just 
andra kammaren (underförstått den mer "folkliga" kammaren) hade ett 
stort ansvar härvidlag. 

Här ligger en verkligt stor fara i dröjsmål, därför att med varje dag som går 
alltmer och mer utplånas den språkliga egendomlighet, som utmärkt och ännu 
kan utmärka våra olika landskap, och de kvarlevor som finnas i sång, i saga och 
i sägen på folkets läppar försvinna naturligtvis hastigt med varje dag som går. 

... jag tror, att denna kammare är alldeles särskilt kompetent att känna, verkli-
gen känna, att det ändamål det nu gäller att tillgodose är ett i eminent grad 
folkligt ändamål ... ty folkmålen gömma inom sig inte bara språkliga minnes-
märken, utan medelbart också historiska upplysningar, och det sådana som 
sträcka sig tillbaka genom årtusenden, längre än någon vanlig historia kan över-
skådas. De kunna i sina stora drag avspegla stora händelser, folkförskjutningar 
och sammanslutningar från vår folkstams urtid, men framför allt avspegla de en 
mängd drag från våra fäders dagliga liv — livet hemma i stugan, i byn och byg-
den, drag, som icke på något annat sätt blivit bevarade (Riksdagens protokoll AK 
111:20-27 1913 s. 70 if.).' 

När förslaget väl förankrats i andra kammaren antogs det också i första 
kammaren (Geijer 1915 s. 28 f.). Diskussionen i denna kammare var inte 
omfattande, men en förespråkare för arkivet, greve Fredrik Cl:son 
Wachtmeister, framhöll i likhet med sina kolleger i andra kammaren att 
arbetet med folkmålen ej alls behövde bli kostsamt eftersom "arbetet blir 
icke bottenlöst. Språknivelleringen fortgår ju hastigt". I debatten under- 

23  Riksdagsman Karl Starbäck (liberal) i debatt i AK 13 mars 1913. Starbäck blev 1916 
ordförande i Samfundet för hembygdsvård (Rentzhog 1977 s. 11). 
24  Riksdagsmännen Axel Westman (lantmanna- och borgarpartiet) och Nils Edén (liberal) 
i debatt i AK den 13 mars 1913. 
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ströks också vikten av att "det vetenskapliga material, som finnes, skaf-
fas fram och göres tillgängligt" (Riksdagens protokoll 11:14-23 (15) 
1913 s. 5 ff.).25  

Av riksdagsdiskussionen framgår alldeles tydligt att det var nationella 
(ideologiska och känslomässiga) och vetenskapliga argument som präg-
lade debatten. 

Förefaller det mig vara för oss en bjudande plikt att göra något och det snart 
för att kunna för kommande släkten visa hän på, hur deras förfäder i dessa byg-
der talat ... nödvändigt, att man gör det snart, innan dessa ålderstigna dör ut; 
sedan blir det fullständigt omöjligt (Riksdagens protokoll AK 111:20-27 (21) 
1913, s. 68). 

Varje landsmål har sin särskilda grammatik, som av kompetent person låter 
sig fullständigt beskrivas, och med nutida tekniska resurser kan man även bevara 
ljuden, röstens färg och de mest egenartade uttal, nämligen genom fonografen. 
Men detta gör icke grammatiken överflödig. Ty gångna släktens språk nås ej av 
fonografen, utan här är det ett stort fält, som måste överlämnas till den veten-
skapliga forskningen (a.a. s. 63).26  

Den starka betoningen av att folkkulturen gick sin hastiga undergång till 
mötes och att det var angeläget att för staten satsa på snar vetenskaplig 
insamling och arkivering ser jag som ett direkt resultat av en allmänt 
omfattad uppfattning att landet förändrades och moderniserades i allt 
snabbare takt och att med moderniteten något omistligt gick förlorat. 
Riksdagsmännen, särskilt de som representerade de konservativa och li-
berala idéerna, eller som själva hade intressen i (kultur)historisk forsk-
ning, delade således idén om vikten av räddningsaktionen med veten-
skapsföreträdarna. 

"Räddandet av den tradition, som dagligen dör"27  
Riktiga människor tror jag han ansåg blott finnas bland allmogen ... Om riktiga 
eller icke, älskade han landsborna och landsmålsarkivet, liksom han älskade 
böndernas tal och landsmålsarkivets strävanden att därav rädda, vad räddas kan. 
Av målen höll han mest av sörmländskan (Olof Gjerdman 17/2 1923). 

Redan under det sena 1910-talet, bara några år efter arkivets grundande, 
föreslogs utvidgningar av dess verksamhetsområde, så att även folklivs-
och folkminnesforskningen skulle kunna inrymmas inom den ursprung-
liga ramen, som huvudsakligen innefattade folkmålen. För att rent prak-
tiskt försöka lösa frågan om folkminnenas hantering inleddes överlägg-
ningar med bl.a. Nordiska Museet i syfte att "få till stånd en gemensam, 
allsidig statsutredning av frågan". Motioner om en utredning lades sedan 

25  Riksdagsman Fredrik Wachtmeister (högern) i debatt i FK 13 mars 1913. 
26  Riksdagsman Daniel Persson (liberal) i debatt i AK den 13 mars 1913. 
22  SOU 1924:26 s. 111. 
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i riksdagen 1919 av bl.a. Per Edvin Sköld (socialdemokrat) och Olof 
Olsson (bondeförbundare) (Geijer 1919 s. 42 f.). I motionen framhölls 
dels nationella skäl, dels betonades räddningstanken och den hastiga 
samhällsomvandlingen än en gång. 

Insamling och bearbetning av vårt lands allmogekultur äro av största betydelse 
för kännedomen om det svenska folket. Det är en utomordentlig källa för vårt 
lands kulturhistoria. Men allt det gamla håller på att försvinna. Ett tiotal år och 
insamlingsarbetet är omöjligt (Riksdagens protokoll AK 182-324 (221) 1919 s. 
11 ff.). 

Kungl. Maj:t uppdrog med anledning av motionen år 1920 åt ecklesia-
stikdepartementet att utse fem sakkunniga till uppdraget. Dessa blev 
professor Nils Lithberg, Herman Geijer, den socialdemokratiske riks-
dagsmannen Per Edvin Sköld (som sedermera kom att fungera som ett 
slags jordbruksexpert inom regeringen28), docenten och föreståndaren 
för Musikhistoriska museet Tobias Norlind och docent Carl Wilhelm von 
Sydow. Syftet med utredningen var att komma med förslag till hur "ar-
betet för insamling och utforskning av den svenska allmogekulturen 
lämpligen borde planläggas och organiseras" (SOU 1924:26 s. III if.). 
1923 lade de sakkunniga fram sitt betänkande, Ett systematiskt utfors-
kande av den svenska allmogekulturen. 

I Betänkandet skisserades de idéer för verksamheten som skulle 
komma att genomsyra arbetet under c:a fyra årtionden framåt. Där gavs 
också den första mer uttömmande beskrivningen av arkivets tänkta ar-
betsmetoder, mål och målgrupper. Det viktigaste var kanske att under-
sökningsobjektet där för första gången klart definierades. Det var den 
svenska allmogekulturen, såsom den såg ut under 1800-talet, som hu-
vudsakligen skulle dokumenteras. Nu nämndes också uttryckligen nöd-
vändigheten av ett historiskt perspektiv, vilket självfallet sammanhängde 
med att utredningen definierat och daterat objektet. 

I Betänkandet betonades att det var den svenska allmogekulturen som 
skulle utforskas. Någon explicit definition av begreppet kultur gavs dock 
inte, men implicit uttryckte utredningen vilken syn den hade på kultur. 
Genom att tala om kultur som någonting som kunde "störas", "förstöras", 
"sprängas", "försvinna" eller "utdö" (a.a. s. 2 if.) antydde utredningen att 
kultur uppfattades på ett mekaniskt sätt som någonting med ett eget liv. 
Kulturen var överordnad individen, människans livsvillkor och medve-
tande, den var en kollektiv tillgång stadd i långsam förändring och den 
avgjorde hur människor och samhällen utformade sin tillvaro. Kulturen 
manifesterade sig vidare som ett material i form av ord, redskap, festbruk 
eller trosföreställningar, och det var forskarnas sak att ur mångfalden 
välja ut det som skulle samlas och analyseras. Kultur var således liktydigt 

28  Norborg 1993 s. 194. 
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med det tänkta undersökningsobjektet (jfr Gerholm/Gerholm 1989 s. 8, 
Arnstberg 1989 s. 100 IT., Lindqvist/Wikdahl 1982 s. 15 if.). 

I Betänkandet kan man utan tvekan se att ett vetenskapliggörande av 
arbetet på allvar börjat. En autonom vetenskaplig yrkesgrupp med behov 
av att profilera sig gentemot andra yrkeskategorier och gentemot staten 
började växa fram (jfr t.ex. Hellberg 1989 s. 167 if.). Detta tog sig en rad 
tydliga uttryck. T.ex. skisserades en klar arbetsuppdelning, nämligen den 
att samhället (= staten) skulle spara urkunderna medan vetenskapen 
skulle analysera dem (SOU 1924:26 s. 1). Den ursprungliga starka beto-
ningen av arkivbildningstanken hade således modifierats. I stället foku-
serades nu vetenskapens överlägsna ställning som insamlare, förvaltare 
och bearbetare av urkunderna (Bourdieu 1992:1 s. 289). Därmed blev 
det professionella anslaget tydligare. 

Vetenskapen profilerade sig även gentemot de äldre enskilda samlarna 
och gentemot ett tidigare evolutionistiskt forskningsideal. Till viss del 
tillerkändes visserligen enskildas samlingar ett värde, men samlarna och 
de äldre forskarna beskrevs också som alltför ensidiga och okunniga samt 
inriktade på "jagande efter kuriositeter". Betänkandet förespråkade där-
för en mer övergripande syn på kunskapsområdet än den individuella 
samlare hade haft. Denna övergripande syn var det som främst skilde den 
enskilde samlaren från den vetenskapligt skolade forskaren, vilken 
"måste kunna överblicka hela det material, som inom hans forskningsom-
råde, föreligger". Ty genom utbildning och genom att skaffa sig grundliga 
kunskaper i ämnet fick denne "en större erfarenhet av vad som över huvud 
kan sökas och vilket större eller mindre värde för forskningen, det över-
komliga stoffet äger" (SOU 1924:26 s. 38 if.). Den riktige forskaren hade 
denna förmåga att särskilja (Bourdieu 1994 s. 318 if.). 

Vetenskapen, dvs, det synsätt som var utmärkande för de akademiskt 
skolade forskarna, kom i Betänkandet således att karaktäriseras av egen-
skaper som systematik, helhetstänkande, noggrannhet, överblick, objek-
tivitet, källkritik, materialkännedom och fackkunskap. De verksamma 
forskarna visade därmed att de börjat utveckla strategier för att avgränsa 
sitt yrkes- och kunskapsområde (Selander 1989 s. 14). Mycket starkt 
förespråkades t.ex. att undersökarna av folkkultur skulle ha vetenskaplig 
skolning för att över huvud taget kunna klara sin uppgift. Visserligen 
kunde forskarna använda sig av oskolade medhjälpare, men dessa skulle 
då handledas av fackmän och deras material skulle granskas av dessa. 
Medhjälparna skulle dessutom fungera uteslutande på vetenskapens vill-
kor, ty "såväl för lekmannainsamlingen som för fackforskaren är det ... 
av värde att erfara vilka problem som sysselsätta de vetenskapliga utred-
ningarna på området" (SOU 1924:26 s. 38 fl.). 

Detta var ett uttryck för att forskarna som professionella med gemen-
sam teoretisk skolningsbakgrund dels ansåg sig ha makt att definiera sitt 
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gemensamma revir, dels var garanter för och menade sig ha autonomi 
över kunskapsområdet, där positionerna byggde på argument, förnuft 
och kunskap, dvs, vetenskaplig auktoritet (Torstendahl 1989 s. 26 if., 
Brante 1989 s. 39). Mot dessa skolade forskares auktoritet ställdes t.ex. 
hembygdsforskare som visserligen tycktes lämna viktiga bidrag men 
som ansågs arbeta utifrån känslomässiga, dvs, ur det positivistiska para-
digmets synvinkel ovetenskapliga, synpunkter, en uppfattning som ofta 
återkom i korrespondensen. 

Han [Mattias Klintberg min anm.] har starkt framhållit sin önskan att hans arbete 
skulle göra nytta för ett större helt. En lokalpatriotisk syn på detta arbete som i 
första rummet blott en märklig gotländsk mans individuella arbete, en sak att se 
på och att visa för 'hembygdsforskningen' på det ena och andra sättet utnyttja, 
kan bli hinderlig för uppfyllandet av arbetets viktigaste ändamål: att vara ett led 
i det svenska dialektordboksarbetet (Brev från H. G. till H. Gu. 1929-07-01). 

Vilja de [Samfundet för hembygdsvård, min anm.] ägna sig frivilligt åt folk-
minnesinsamlingen vore det utmärkt. Blott man därför ej tror sig kunna undvara 
institutionens kvalificerade arbete (Brev från Å. C. till H. G.? 1929-08-04).29  

Ytterligare ett uttryck för vetenskapliggörandet var Betänkandets av-
ståndstagande från en alltför ensidigt antikvarisk hållning, som man me-
nade hade präglat äldre samlare. Detta formulerades så att man "skall ej 
bara söka lämningar av fornspråk men också se dialekterna som uttryck 
för skiftningar i folks själsliv och föreställningsvärld från bygd till bygd" 
(SOU 1924:26 s. 1). Denna litet luddiga formulering gav undersök-
ningen visst "armbågsutrymme". Den tänjde perspektivet litet grand för 
att ge ökade möjligheter till fortsatt och utvidgad forskning. 

Här naggades också den ursprungliga, renodlade, rent antikvariska 
räddningsaktionen i kanten. Nu skulle dialektstudiet sättas in i ett större 
funktionellt sammanhang. Som auktoriteter kunde de professionella ut-
tala sig om vad som krävdes av undersökningarna, och också hur dessa 
skulle läggas upp. De markerade därmed, genom att framställa sig som 
motsatser till äldre och till "ovetenskapliga" samlare, rätten till tolk-
ningsföreträde inom sitt speciella kunskaps- och yrkesområde (Selander 
1989 s. 111). 

I en tid, då man ej längre har en så rikhaltig och oförvanskad muntlig tradition att 
ösa ur ... men dock ... kan finna över all förväntan givande nya skördar av 
folkminnen ... böra nya uppteckningar göras under ständig kontroll och medver-
kan av specialforskare (Brev från H. G. till H. C. 1926-01-23). 

Däremot kan man tydligen i oöverskådlig tid fortsätta att insamla 'folkmin-
nen', om man tar vad som helst ... På samma sätt kan man ännu anteckna massor 
av diverse smådrag av folkloristiskt och kulturhistoriskt innehåll, som kanske i 
högre grad än upptecknaren anar är blandat gods ... ett stort arbete, som till 
betydlig del blir ett rensningsarbete (Brev från H. G. till H. C. 1928-05-14). 

29 5e även brev från H. G. till F. Hz. 1929-04-18-20, brev från C. W. v. S. till H. G. 1929-
01-04. 
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Det objekt, dvs, den svenska allmogekulturen på 1800-talet, som nu de-
finierades framställdes i diskussionerna som en statisk storhet. Den 
fanns som en till större delen fast, redan passerad och svårgripbar verk-
lighet, som nu bara kunde äventyras av tidens gång eller av försumlighet 
från staten och vetenskapen. Samtidigt levde objektet, men det var redan 
svårt anfrätt (pga "brottningen mellan den gamla och den nya tiden"), 
och hoten mot det definierades därför. Dessa kom från folkskolan, pen-
ninghushållningen, bysprängningen, kommunikationerna, tidningarna 
och för Norrlands del sågverken. De utgjorde alla delar i ett "förstörelse-
verk" (SOU 1924:26 s. 3). Det var således moderniseringen och den 
strukturella omvandlingen som uttryckligen karaktäriserades som bov i 
dramat och denna rörliga kraft ansågs krocka med den statiskt uppfat-
tade traditionen, som därvid inte hade möjlighet att överleva annat än i 
fragment (jfr Bausinger 1992 s. 3 f.). 

Genom att datera och karaktärisera konflikten och nedbrytningsmeka-
nismerna (förstörelseverket) skärptes definitionen av undersökningsob-
jektet ytterligare. Det var resterna av den vid 1800-talets mitt sprängda, 
uråldriga kulturen och traditionen, som det nu gällde att i sista stund ta 
till vara (SOU 1924:26 s. 3). Här fanns 1800-talets redan passerade och 
därför relativt lättdefinierbara allmogekultur, vars lämningar det gällde 
att rädda, utmejslad som objekt för arkivets undersökningar. De profes-
sionella forskarna hade således bestämt både vad som var folkkultur och 
vad som inte var det. 

Den allmogekultur man ville rädda definierades följaktligen inte som 
en, om än anfrätt, helhet som förutsättningslöst måste dokumenteras. I 
stället presenterades allmogekulturen som ett av de professionella fors-
karna uppgjort schema i delar eller bitar, dvs, en rad sakområden som 
ansågs angelägna att undersöka för att skapa sig en bild av helheten. 
Dessa sakområden angavs mycket detaljerat, så att föremålen för ut-
forskningen av den svenska allmogekulturen blev tydliga: 

Folkets åskådning och lynnesart, sådana de framträda, utom i nedan 
nämnda särskilda livsområden, i tro och övertro, naturuppfattning och mo-
ral, traditioner, levnadsbeskrivningar, enskildheter som belysa folkliga lyn-
nesdrag mm. 
Folkets näringsliv. Hit höra de olika näringsfången jämte deras förutsätt-
ningar i folkets erfarenheter om naturen, om djurarter, nyttighetsväxter, vä-
derleksmärken m.m., alltså jakten och fisket med dess fångstdon, åkerbruket 
med brukningsformer och bruksdon, boskapsskötseln, skogshantering, alle-
handa slöjder och andra näringsfång; handel och köpenskap m.m. 
Hemlivet och de dagliga sysslorna. Hit höra gården och hemmets inredning, 
den dagliga hushållningen med boskapens ans, näringsmedlens beredande 
och tillagning, eldgöming och lyse, det husliga arbetslivet osv. 
Folkhygien och läkedomsförfarande. 
Familjen. Hit höra släktuppfattning och släktberättelser; förhållandet mellan 
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familjefader och andra familjemedlemmar, mellan husbonde och tjänare, 
seder och bruk vid trolovning och bröllop, födelse och barndop, dödsfall 
och begravning; arvskifte, födorådsinstitutet. 
Samfundet. Hit höra i första rummet bysamhällets yttre former och byför-
fattningen; ägoskick och ägonamn; egendomsgemenskap och arbetsgemen-
skap; de samhälleliga festbruken vid årets högtider; dräktsederna; det of-
fentliga livet, kyrkan, undervisningsväsen, fattigvård etc. 
Lekar och nöjen med spel, idrott och dans. 
Bildande konstutövning med ornamentik och måleri; den textila konstslöj den. 
Diktning med sagor och visor, gåtor, ordspråk m.m. 
Musiken med locklåtar och vallåtar; sånger; gånglåtar och dansmelodier. 
Språket, ej blott landsbygdens dialekter, utan ock stadsdialekter, bruksmål 
o.dyl. I insamlandet och utforskandet av språket ingår jämte den språkliga 
formen, d.v.s. uttalet, ordböjningen och ordbildningen, satsbyggnaden och 
uttryckssättets egenart även betydelseinnehållet: ordförrådet ur synpunkten 
av dess roll som uttryck för folkets hela föreställningsvärld, namngiv-
ningen å föremål, arbeten och förhållanden, som faller inom allmogekul-
turens råmärken i det hela eller inom vissa folkliga yrkens begreppsområ-
den (a.a. s. 4). 

Visserligen var räddningstanken genomgående i Betänkandet, men den 
var ingalunda allenarådande, ty där motiverade de sakkunniga arbetet 
med att dokumentera allmogekulturen inte bara med att det gamla skulle 
räddas för att det var gammalt utan även med mänskliga och foster-
ländska skäl. Ty, menade man, i byggnader, slöjd och melodier fanns 
beståndsdelar som "präglats av vår natur, vårt folklynne och vår ska-
pande fantasi" (a.a. s. 5). Tanken om att det nationella (bl.a. i form av 
regionalism), det svenska skulle värnas formulerades nu således mer 
explicit än i ansökan 1912. I SOU fanns snarast en betoning av det 
svenska framför allmogen (jfr Strömbäck 1965 s. 1 if., Hedblom 1990:2 
s. 20 f.). Så framhöll Betänkandet exempelvis forskningens folkbildande 
potential. Folklivsforskningens värde som allmänbildning betonades och 
utredarna slog fast att det var av vikt, inte bara för vetenskapen utan 
också för Folket själv att kunskaper om det förgångna togs tillvara. Upp-
lysning i form av föredrag, propagandaskrifter och kurser föreslogs där-
för, i syfte att "bland folkets bredare lager vinna förståelse och intresse 
för den undersökning det här gäller" (SOU 1924:26. s. 40 if.). Att denna 
förståelse inte var självklar omvittnas bland annat av en upplysning från 
fältarbetets vardag. 

... kuskar omkring med cykel åt skilda håll ... En stor fördel för mig är att jag är 
känd på trakten och sålunda ganska lätt kan komma till tals med de eljes herme-
tiskt tillslutna Alftaböndema. De skratta naturligtvis åt mig och förvåna sig över 
att en så stor och stark karl kan hålla på med 'tock e joll' (Brev från D. S. till T. 
E.? 1921-06-08). 

Slutmålet för de brett upplagda undersökningarna summerades i SOU 
1924:26-27 som "att erhålla en så fullständig belysning som möjligt av 
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alla folklivets företeelser, att vinna en så klar översikt som möjligt av var 
och en av dessa företeelsers spridning samt sist, men icke minst, att den 
svinnande allmogekulturen åt eftervärldens forskning dokumenteras i 
förstklassigt, fullt pålitligt, material" (a.a. s. 38). Detta kunskapsmål 
gick helt i positivismens tecken. 

Betänkandet innehöll ett tungt forskningsprogram med slagkraftiga 
argument, vilka dels gav svängrum åt forskarna, dels inte var lika tids-
bundna som räddningsaktionen och det strikt antikvariska tänkandet. 
Och utan att det alltid klart sades, arbetade forskarna då för Landet och 
Folket. Samma slags retorik präglade tonen i den diskussion som kring 
betänkandet fördes i den samtida pressen. Diskussionen uppvisade 
många likheter med den som föregick inrättandet av arkivet 1914. 

Den utomordentliga betydelse ur både nationell och vetenskaplig synpunkt, som 
det växande intresset för räddandet av våra fornminnen haft och har, är emeller-
tid uppenbart och bör tacksamt erkännas. Även de yttre former, i vilka forna 
släktens liv klädts, ha mycket att lära; de äro i sin mån avspeglingar av både 
lynnen och tankar. Men icke blott de materiella relikterna av fädrens liv böra 
tillvaratagas. Det är viktigare för den, som vill förstå vårt samband med flydda 
generationer och lära därav, att känna deras invärtesliv, deras andliga egenart, de 
rikedomar, som ligga förborgade i vad de tänkt och sagt ... Och meningen är 
naturligtvis ej att främja ett ensidigt tillbakablickande, ty varje folk, som vill 
leva, måste även se framåt. Men det levande sambandet mellan förr och nu är en 
förutsättning för att vi skola rätt förstå vår uppgift (TU 14/9 1927). 

I Betänkandet framhölls att folkminnesforskningen var angelägen för 
Nationen och Folket, men som disciplin hade den, formellt sett, ännu 
ingen självklar, etablerad ställning, eftersom den endast fanns represen-
terad i Lund och i Stockholm. Därför påpekades dess relationella bety-
delse för "andra humanistiska vetenskaper av vidare innebörd: historien, 
religionshistorien, konsthistorien, fornforskningen och lingvistiken" 
(Ivan Pauli SD 10/3 1926).3° Folloninnesforskningen tänktes således 
kunna fungera som ett slags hjälpvetenskap till andra etablerade discipli-
ner. Detta förhållande hade von Sydow påpekat redan drygt tio år tidigare. 

Arkeologien måste med hjälp av folktro och folksed förklara många av de forn-
fynd man påträffar. Religionsvetenskapen kan ej nöja sig med de sparsamma 
dokument om vår forntida religion som skriftligen bevarats till vår tid: dessa 
måste förklaras och utfyllas med vad folket muntligen bevarat genom århundra-
dena av tro, sed och delvis även diktning. — De älsta till vår tid skriftligen beva-
rade diktverk från forntiden är knappt mer än tusen år gamla, men folkets minne 
har bevarat sagor och sägner som kanske går mer än ett tusental år längre till-
baka i tiden. Litteraturhistorien måste sålunda begagna sig av folkdiktningen 
som ett slags supplement till forntidens och medeltidens diktning. — Ortnamns-
forskningen behöver också känna folkets tro, sed och sägner för att finna förkla- 

3° Ivan Pauli var socialdemokratisk riksdagsman (PK) och från 1919 docent i romanska 
språk. 
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ring på vissa ortnamn. — Folkliga rättssedvänjor är av stort intresse för ränshis-
torien. — Även psykologien har i folkets traditioner ett rikt forskningsfält (von 
Sydow 1914 s. 4). 

Således blev Betänkandet ett slags officiellt forskningsprogram, där 
folkminnesforskningens mål och metoder utförligt presenterades. Som 
sådant fick det betydelse för disciplinens fortsatta idéhistoria. 

"Ett stort engångsföretag"31  
Sedan Betänkandet av år 1924 inte lett till någon åtgärd från statsmakten 
ingick från Undersökningen i Uppsala, HyMn-Cavallius-Stiftelsen i 
Lund och Institutet för folkminnesforskning i Göteborg år 1927 en för-
nyad ansökan om medel till särskilda folkminnesundersökningar (Un-
derdånig petition angående organisation av undersökningen av Sveriges 
folkminnen). I denna petition och i de utredningar den byggde på be-
handlades återigen de nationella värdena. Där diskuterades 

... det oskattbara värde som de hastigt utdöende folkminnena äga för kännedo-
men om vårt folks andliga liv och dess utvecklingshistoria. Vår fosterländska 
odling har inte råd att låta dessa värden för alltid sjunka i glömska. Deras tillva-
ratagande är i själva verket en av de angelägnaste uppgifter som i våra dagar 
föreligger för vår nationella forskning, en uppgift som icke längre kan försum-
mas utan att vårt släktled därigenom ådrager sig ett tungt ansvar (Underdånig ... 
1927 s. 43). 

Visserligen var undersökningsobjektet definierat och daterat men trots 
den relativt snäva avgränsningen av det gavs i skrivelserna från 1920-
talet utrymme för viss utvidgning. Redan i Betänkandet hade den strikt 
antikvariska hållningen modifierats, då utredarna berörde frågan om kul-
turförändringen som tänkbart undersökningsobjekt. Undersökningsom-
rådet utvidgades också socialt sett i och med att utredarna poängterade 
att de med svensk allmogekultur avsåg hela sitt lands folkliga odling, 
dvs, inte enbart allmogeklassens, utan också städernas, herrgårdarnas, 
samfundsförhållandena vid de gamla brukssamhällena o.d. Det tillhörde 
allt folklivets område och borde därför utforskas (SOU 1924:26 s. 5). 
Men det kanske viktigaste var att Petitionen 1927 ytterligare så starkt 
underströk arkivets behov av specialiserade tjänstemän: "Landsmåls-
arkivet behöver med nödvändighet bland sina ständiga medarbetare fors-
kare, som specialiserat sig på olika sidor av folkminnesforskning ock på 
sådana forskningar rörande allmogens materiella kultur, som för Lands-
målsarkivets arbetsuppgifter ha den största betydelse?' Dessa argument 
gav ytterligare "armbågsutrymme" åt forskningen, som nu stod inför nya 
stora uppgifter och behövde utöka sin personal. Den tidsbegränsade un- 

31  Geijer 1928:2 s. 73. 



66 

dersökningens tid var förbi och arkivet höll, om än långsamt, på att för-
vandlas till ett permanent projekt. Men den starka betoning som nu åter-
igen lades på behovet av specialistkompetens visar också att arkivet bör-
jat definiera sig som ett vetenskapligt institut med medvetenhet om vari 
forskningsuppgiften bestod och med blick för hur och av vilka den 
skulle skötas. 

Såväl i Betänkandet som i Petitionen diskuterades metodfrågor in-
gående. Så framhölls t.ex. nödvändigheten för forskaren att studera de-
len i dess sammanhang, att citera sina sagesmän korrekt och att vid refe-
rerande framställning tillse att all väsentlig information kom med i upp-
teckningen (SOU 1924:26 s. 45 if.). Likaså underströks att ytterligare 
specialister behövdes för att förbereda nya ortsundersökningar och för 
att företa en kritisk granskning av det material som redan fanns samlat. 
Tre vägar att samla folkminnesmaterial förordades. De borgade i positi-
vistisk anda för en gedigen och genomtänkt dokumentation. De var: 1. 
Djupundersökningar (lokala djupsamlingar), 2. Kulturgeografiska un-
dersökningar (däri inbegripet språkgeografiska samt sådana som rörde 
utbredningen) och 3. Fri insamling (a.a. s. 65 IL). 

Här skisserades ett program, som var så tänjbart att det gav utrymme 
för många infallsvinklar. Över programmet svävade en vilja till bredd 
och djup, något som är betecknande när en ny disciplin introduceras (jfr 
Löfgren 1988 s. 147). 

Den starka betoningen av den döende allmogekulturen ledde dock till 
tanken på att insamlingen kunde formas till ett engångsarbete, medan 
den vetenskapliga bearbetningen och analysen krävde längre tid. Insam-
lingsarbetet måste emellertid göras innan källorna för alltid sinat, ty "ef-
ter endast få år finns praktiskt taget inget mer att tillvarataga av det 
gamla folkliga kulturarv, som det här är fråga om" (Geijer 1928:2 s. 51, 
Underdånig ... 1927 s. 35). Insamlingen, som ännu betecknades som det 
viktigaste arbetet skulle därför prioriteras, och bearbetning som kunde 
uppskjutas skulle stå tillbaka för den "stora uppgift som inte tålde upp-
skov". Men behovet av analyser framhölls samtidigt ty "för en rationell 
insamling anse vi att en viss samtidigt skeende vetenskaplig bearbetning 
är ett livsvillkor" (SOU 1924:26 s. 154). 

Petitionen från 1927 innehåller många allmänna vetenskapliga omdö-
men och programförklaringar, vilket gör den till en ovärderlig källa, men 
också specifika sådana, exempelvis för den speciella folkminnesunder-
sökning man önskade få och slutligen 1928 också fick (lotteri)medel till 
(Geijer 1930:1 s. 53 if.). Som mål för dennas verksamhet angavs: a) 
detaljerad genomgång av det befintliga materialet, b) vidgad insamling 
av det viktigaste som ännu kan stå att inbärga. Den kompletteringsin-
samling som föreslogs måste genomföras medan det ännu fanns möjlig-
heter till kontroll, ty dessa försvann, och som det uttryckligen sades: "det 
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gamla har främst vetenskapligt intresse". Vidare postulerades att folk-
minnesundersökningen skulle samla där det fanns lite samlat och att den 
skulle föredra områden som "genom ålderdomlighet, utpräglade särtyper 
eller andra omständigheter synas påkalla mer uppmärksamhet än andra" 
(Geijer 1928:2 s. 25 f.). Undersökningen av folkminnen skulle således 
redan från början bedrivas ungefär enligt samma linjer som dialektun-
dersökningarna, dvs, utifrån ett retrospektivt perspektiv med devolutio-
nistiska förtecken. 

Ord och sak 
Både i Betänkandet och i Petitionen förespråkades att arbetet med att 
samla och bearbeta folkmålen och follaninnena skulle ske utifrån en 
arbetsmetod eller ett forskningsprogram, som brukar kallas ord och sak. 

All forskning i det talade eller skrivna språkets historia präglas mer eller mindre 
av kulturhistoriska synpunkter. Liksom vi icke känna till någon mänsklig kultur, 
som ej tagit sig uttryck i språk av en eller annan art, så kunna vi icke heller 
föreställa oss något slags språk, som ej formats och färgats av de kulturförhål-
landen, under vilka det uppstått eller utvecklats (Levander 1936 s. 3). 

Ord och sak-metoden var framsprungen ur den österrikiska tidskriften 
Wörter und Sachen (1909), vilken förordade en språkgeografisk-kultur-
historisk forskningsmetod. Den språkgeografiska forskningen karaktäri-
serades t.ex. av att den inte behandlade bara ett enstaka by- eller socken-
mål utan ett helt landskap e.d. samt av att den använde sig av kartor. 
Detta arbetssätt förordades vid arkivet under dess första årtionden. Det 
förespråkades som förebild för frågelistor och bearbetningar (t.ex. ord-
böcker) där inte endast ordens uttal, böjningsformer och betydelser 
skulle anges, utan där också hänsyn skulle tas till de sakförhållanden 
som betecknades med orden och till den plats orden och företeelserna 
intog i kulturen. Allmogeforskningen, dvs, den forskning som sysslade 
med folkets materiella kultur och dess språk, skulle baseras på kunskap 
om såväl språkliga som sakliga fakta (jfr Svensson 1969 s. 78 if.). 

Redan från början, och särskilt från det sena 1920-talet, när folkmin-
nesundersökningen tillkom, hade arkivet den dubbla uppgiften att samla 
språkliga uppgifter och folkminnen. Därvid kom just ord och sak-meto-
den att framhållas som ett särskilt betydelsefullt arbetssätt, eftersom den 
erbjöd möjligheter för båda disciplinerna. Metoden ställde stränga käll-
kritiska krav på forskaren och hans material. Den var som sådan ett barn 
av positivismen, men den skulle inte innebära ett sökande efter några 
"naturlagar". Tvärtom varnade en av metodens främste förespråkare, 
dalmålsforskaren Lars Levander (1883-1950), för ett sådant synsätt. 
Han ansåg att naturvetenskapens primat lett till att även språkvetarna, 
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inom den fonetiska vetenskapen, hade sökt lagbundenheter i språket och 
menade sig ha funnit dem i ljudlagarna. Detta hade lett till att språkfors-
karen blivit "alltmera ren lingvist och allt mindre kulturhistoriskt orien-
terad" (Levander 1936 s. 8 if., 45 if.). 

För ord och sak-forskarna vid arkivet var detta knappast ett eftersträ-
vansvärt ideal. Här betonades i stället att språkvetenskapen skulle gå 
hand i hand med bl.a. folkminnesforskningen och att "språket ingalunda 
är en självständigt levande, utan hänsyn till allt annat studerbar orga-
nism, utan att det tvärtom är en av vissa historiska, geografiska och 
sociologiska förhållanden betingad produkt, som snabbt förändras, i och 
med att dessa andra förhållanden förändra sig". Men eftersom språk och 
kultur kunde förändras i otakt, krävdes ett stort kontrollarbete innan 
säkra slutsatser kunde dras. Detta var språkgeografernas och arkivtjäns-
temännens uppgift. De skulle genom att tillämpa ord och sak-metoden 
och genom att begagna även andra metoder som komplement "ställa upp 
ett problem på flera olika sätt och söka dess lösning genom fullföljandet 
av ett stort antal skiftande tankelinjer" (a.a. s. 44 f., 67). Det var således 
ett eklektiskt arbetssätt som förespråkades. 

Idén om ord och sak-metodens överlägsenhet ledde till viss tveksam-
het gentemot det fria upptecknandet till förmån för frågelistan som in-
samlingsform. Frågelistan ansågs vid arkivet vara den mest överlägsna 
metoden att samla vetenskapliga fakta. 

Redan förut är ofta påpekat att insamlingsarbetet i västsverige i icke liten ut-
sträckning utgjorts av ett ytligt och allt för ofta okritiskt skummande av det 
lättast tillgängliga materialet, utan allvarliga försök att tränga till djupet, medan 
i såväl Lund, Uppsala som Stockholm man arbetat med och utarbetat frågelistor, 
som monografiskt behandla det ena ämnet efter det andra och tvingat till verklig 
efterfrågan (Brev från Å. C. till C. W. v. S. 1938-09-16). 

Att detta synsätt dock inte var självklart för samtliga representanter för 
insamling av folkminnen inom det gemensamma fältet visar sig i korre-
spondensen mellan ämnesföreträdarna, där strider om vad som var legi-
tim kunskap, dvs, vetenskap, ofta utkämpades. Diskussionen i breven 
visar emellertid metodens säkra ställning i Uppsala och säger därför en 
del om denna institutions forskningsprofil. I korrespondensen diskutera-
des dels arkivets tveksamhet gentemot den fria insamlingen, dels de ord 
och sak-inspirerade frågelistorna. 

Nu hoppas jag emellertid, att verkliga initiativ utgår från U[ppsala], och att Ni 
inte längre ruvar som draken på guldet över de metoder, som Ni sitter inne med. 
I stället för att predika, att det inte bör ordnas med den fria insamlingen så, som 
jag föreslagit, bör Ni komma med positiva förslag. Hela landet kommer att 
lyssna, när vår största folkminnescentral inte nöjer sig med att betänksamt och 
avvisande ruska på huvudet utan drar upp klara linjer för ett vetenskapligt bedri- 
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vande av den fria insamlingen. Eller ock kan Ni säga rent ut — men högt — att 
denna insamlingsform är värdelös och även bevisa det (Brev från D. A. till Å. C. 
1930-12-04). 

Frågelistorna från ULMA äro alldeles för otympliga. Sagesmannen blir 
skrämd bara av att få se ett så digert papper ... Träffade ett folk i Källby som 
hade ansatts efter en sådan frågelista. De bad Gud bevara sig för denna fröken, 
som plågat dem så. De flesta av Edra frågelistor äro förskräckliga att arbeta med 
... Det värsta felet ... är just detta, att de äro späckade med frågor ... Vidare bör 
det inte få förekomma att en sådan anhopning av exempel meddelas som i fråge-
listan rörande hästslakt, där ULMA:s frågelista uppräknar 25 benämningar på 
hästslaktaren (Brev från C.-M. B. till Å. C. 1938-09-05). 

Ord och sak-metoden kritiserades också utifrån för att den satte den 
språkliga och materiella kulturen (allmogeforskningen) framför den 
andliga kulturen (folkminnesforskningen). 

... de arbetsmål och den arbetsplan ... som du och S [igurd] E[rixon] ... utformat 

... Dess närmaste resultat blir väl alltså ... ord och sak-forskning, utmynnande 
dels i kulturgeografiska undersökningar, dels i dialektordböcker (Uppsala) o. 
etnologisk kulturforskning (Stockholm) ... Den sida av kulturforskningen, som 
jag sysslar något med o. som jag åter o. åter sökt hävda såsom fullt lika angelä-
gen som både dialektforskning o. etnologi — folkminnen i inskränktare mening — 
den är fortfarande inte tillgodosedd i någon väsentlig mån (Brev frän H. C. till H. 
G. 1930-09-14). 

Den diskussion som fördes kring ord och sak-metoden visar med stor 
tydlighet att arbetssättet ansågs oomtvistligt vid arkivet i Uppsala. Nå-
gon tvekan om dess vetenskapliga kvaliteter rådde knappast. Metoden 
innebar att källkritisk granskning av material borgade för att uppteck-
ningarna som samlades och bearbetningarna som blev resultaten av ana-
lyserna var otadliga. Metoden innebar i sig vetenskap. Eller som Herman 
Geijer uttryckte det: 

Vad man behöver få fram är ... vilken utbredning och vilken användning ha de 
stora massor av ord, om vilka materialet ej redan ger någorlunda upplysning? 
Vilka uttryck ha de svenska dialekterna för varje särskild sammanhängande 
grupp av begrepp, föremål, arbeten osv? ... Förberedandet av de insamlingar 
varigenom dessa frågor skola besvaras innesluter en nödvändig, nära förbindelse 
mellan ordforskning och sakforskning, mellan filologiska och kulturhistoriska 
eller folkloristiska synpunkter och arbeten (Geijer 1930:2 s. 237). 

Från kvantitet till kvalitet 
Från 1920-talet kan i samband med de vetenskapliggörande tendenserna 
urskiljas ett ökat kvalitetstänkande kring arbetets mål, metoder och ma-
terial. Kvalitetskraven formulerades utifrån den devolutionistiska pre-
missen. Det ansågs således vara bättre att "uppteckna ett mindre antal 
noggranna täxter än ett större antal mindre noggranna". Kvalitetskraven 
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syntes även i kritiken mot de dialekttopografiska undersökningarna, vil-
kas hopbragta material framställdes som hart när ovärderligt i ansökan 
1912, då arkivtanken var dominerande. Nu karaktäriserades undersö-
karna, i likhet med enskilda och "ovetenskapliga" samlare som hem-
bygdsföreningar o.dyl., allt oftare som långsamma, oförmögna att leta 
sig fram till genuina källor samt att fullt korrekt uppfatta och i skrift 
återge dialekterna. Deras material sades vara uppfyllt av tvivelaktiga och 
motsägande uppgifter vilket kunde leda till en falsk bild av dialekterna 
(SOU 1924:27 s. 44). 

Dessa ökande tendenser till ett avståndstagande från den ideellt fär-
gade samlar- och ordnarglädjen under 1910-talet märktes ofta i skrivel-
serna. Detta hängde också intimt samman med vetenskapliggörandet. 
Arkivet med sin vetenskapligt skolade personal, med sin medvetna sys-
tematik osv, stod för en planmässighet i undersökningarna. De tidigare 
samlarna kom som kontrast att få stå för planlöshet och brist på systema-
tik. Genom att måla upp detta särskiljande motsatsförhållande betonades 
ytterligare fördelarna med det organiserade och vetenskapliga arbete 
arkivet bedrev (Bourdieu 1992:1 s. 289, 1994 s. 31 if.). 

Som kontrast mot de gamla undersökningarna och dessas material-
samlingar anfördes nu att arkivets nyinsamlade material hade flera vä-
sentliga fördelar: 

innehållet var mer allsidigt lagt än i andra samlingar. 
en stor del av materialet härrörde från fältarbeten. 
uppteckningarna var språkligt tillförlitliga. 
särskild vikt lades vid upptecknandets teknik och vid uppteckningarna som 
texter betraktade. Här kombinerades också sakliga och språkliga synpunkter. 
sagesmännens direkta vittnesbörd återgavs av arkivets upptecknare i stor ut-
sträckning i så autentisk form som möjligt. 
det fanns en strävan till mångsidighet som hängde samman med en helhetssyn 
på folklivets alla sidor, inklusive bygdemålen, såsom inbördes sammanhäng-
ande (Geijer 1928:2 s. 19 if.). 

I dessa argument (allsidighet, primäruppgifter, tillförlitlighet, metod-
medvetenhet, autenticitet och holism) låg hela det positivistiska forsk-
ningsidealet inbäddat. Argumenten var samtidigt ett slags programför-
klaring för vad som i största allmänhet var vetenskap (jfr Clifford 1986:1 
s. 5). Arkivet markerade härigenom sin makt och stakade ut sitt revir. 
Med hjälp av denna strategi uteslöts de som inte ville följa de spelregler 
som gällde inom fältet (jfr Bourdieu 1992:2 s. 132). 

Ett viktigt led i vetenskapliggörandet var just den starka betoningen av 
betydelsen av holistiska synsätt. Med detta avsågs förhållandet att sam-
lingarna utgjorde källor för både språk- och sakforskning, och att de av 
det skälet inte fick sprängas, eftersom forskaren i dem hade tillfälle att 
studera materialet i dess naturliga omgivning i stället för i ett alltför 
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mycket uppdelat och preparerat skick. Det var således fråga om medve-
tenhet om betydelsen av kontext. 

Det är i regel lättare att få tillfredsställande svar i form av åtminstone i viss mån 
sammanhängande redogörelser med exempel ... än i form av ordlappar, som var 
för sig fordra noggrann definition ock uppgift om böjning m.m., under det sam-
manhanget i en skildring till stor del underlättar denna del av arbetet ock onödig-
gör upprepningar. Om på ordlappar erhållna svar insättas på sina platser i den 
alfabetiska ordningsföljden, förloras också varje möjlighet att efteråt återfinna 
sammanhanget i vad som svarats från en viss ort. Arkivet har därför hällre mot-
tagit ett visserligen delvis ojämnt skildringsmaterial från sina korrespondenter 
ock självt svarat för excerperingen på kort, som inom arkivet kan göras formellt 
konsekventare ... som bör göras under medvärkan av särskild sakkunskap på 
kulturhistoriska ock folkloristiska områden. 

Att ställa alla de större ock smärre ordlappssamlingama i en enda gemensam 
alfabetisk följd ... skulle omöjliggöra att utlemna till begagnande ... vad som 
finns från en viss ort eller av en viss upptecknare (Geijer 1928:1 s. 42 if., 69 f.). 

Med holismtanken framhävdes att ett symbiotiskt förhållande rådde 
mellan språk- och allmogeforskning (ord och sak) medan folkloristiken 
(folkminnesforskningen) tycktes mer väsensskild. Etnologin (= allmo-
geforskningen) motiverades på detta sätt utifrån språkforskningens be-
hov: ordforskningen och ordbetydelserna behövde hjälp (SOU 1924:27 
s. 23 f.). Detta var således en viktig anledning till att holistiska synsätt 
betonades. 

Betydelsen av holistiska synsätt framhölls dock även i andra samman- 
hang såsom att det viktigaste för vetenskapen var att "följa och förstå 
företeelsemas växling i ett det hela omfattande sammanhang". Ävenså 
hävdades vikten av att ha en totalsyn på det olösliga sammanhanget mel-
lan traditionens innehåll och språkliga form samt att hålla ihop föremål, 
folkmål och traditioner. Man borde således studera en etnologisk före-
teelse till dess hela omfattning. "Totalsynen på allmogelivet som en enda 
hel och i alla sina enskildheter sammanhängande civilisationsform" 
skulle utmärka forskningen. Utforskandet av den svenska allmogekultu-
ren skulle vara ett utforskande taget i så vid betydelse att däri inbegreps 
även folkmålen och ortnamnen (a.a. s. 39 if., 109, 153). 

Denna programförklaring innebar visserligen ett storstilat forsknings-
program, men samtidigt underströks här folkminnesundersökningens 
ställning som tilltänkt hjälpvetenskap till folkmålsstudierna. I relation 
till andra vetenskapliga delfält behövdes folkminnesforskningen som en 
hjälpvetenskap åt andra redan etablerade discipliner. Men naturligtvis 
ville vetenskapen inte nöja sig med denna undanskymda ställning. I stäl-
let ville den profilera sig som en disciplin med eget värde. 

Att ämnet dock knappast var erkänt av andra discipliner eller av an-
slagsgivande myndigheter framgår av den vetenskapliga diskussionen 
vid den aktuella tiden. 1 denna blev det tydligt hur vetenskapsföreträ- 
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darna såg på den egna verksamheten och sitt förhållande till en oför-
stående omgivning. 

Gäller det däremot något, som svenska Folket tror är fint, så går både regering, 
riksdag och enskilda mecenater med på vilka anslag som helst ... Hade t.ex. 
Landsmålsarkivet ... begärt pengar för att undersöka den tvivelaktiga kulturen 
hos en samling kinesiska rövare, så hade det vankats många och sköna långscha-
lar. Si, det var något annat än den svenska bondkulturen! ... nu har man faktiskt 
inbillat folk att både Grekland, Kina och Nordpolen är fan så mycket finare än 
gamla Sverige ... Nu för tiden ska man då ha statsmedel till allt möjligt. T.o.m. 
för att samla ihop böndernas förvrängda uttal av svenska språket och det enfal-
diga folkets skrock och vidskepelse ... när du lyckats övertyga 'folket' om att 
det är tusan så mycket finare — och för svenska folket mycket mera hedrande — 
att stödja svensk folklivsforskning ... Landsmålsarkivet ... kommer ingen vart 
med folklivsforskningen förrän folket lär sig att svensk folkkultur är lika fint 
som objekt för forskningen ... Därför får man samtidigt med bearbetningen upp-
ifrån gå rakt fram till svenska folkets hjärtan. Men då får du tala till bönder på 
böndernas vis och till lärde män på latin ... Vilken församling som helst kan ... 
suggereras att tro vad som helst om en sak som den inte begriper. Man måste helt 
enkelt inbilla Svenska Folket att svensk folklivsforskning är precis jämnt det 
finaste som finns, ja, att den är ett livsvillkor, förutan vilket Riket faller sönder 
och samman ... intressera de 'folkliga' partierna för utforskningen av den folk-
liga kulturen. Låt gärna de där gossarna tro, att de själva upptäckt sambandet 
emellan ett sant demokratiskt styrelsesätt och statens uppmuntran av just folk-
livsforskningen. Låt en kombination höger-bondeförbundare ta saken på entre-
prenad. Men då får man understryka det nationella i uppgiften, hurra ett slag för 
fosterlandet och intressera t.ex. en prinspojke för folldivsforskningen ... Med en 
lugn, klar och saklig framställning av fakta vinner man inte 'massan'. Den skall 
suggereras med slagord, fraser, gärna överdrivna, men farligt bestickande (Brev 
från A. S. till H. G. 1930-11-17). 

Min mening är att man skall igångsätta en modern reklam i allra största all-
mänhet för svensk folklivsforskning ... bearbeta allmänna opinionen ... lyckats 
få 'folket' att inse, att folldivsforskningen är av så oerhört stor betydelse, att 
kraftigt ökade anslag äro en hederssak för den svenska nationen ... börja med att 
tala om för svenska folket vilken ära det är för samma folk att dess gamla kultur 
grundligt utforskas och göres fruktbringande för vetenskapen och livet (Brev 
från A. S. till Å. C. 1930-11-22). 

Vi sitta ju alla folldivsforskare och folkkulturarkiv i samma båt och ha våra 
svåra vedersakare runt omkring oss bland arkeologer, konsthistorici, historici, 
kanske även bland filologer ... och om vi folklorister och arkivmän då ligga i 
håret på varandra, blir vår ställning förbaskat svag (Brev från Å. C. till C.-M. B. 
1937-12-17). 

Men kampen för disciplinen fördes inte bara gentemot andra discipliner 
utan strider om monopolet på den legitima kunskapen fördes också inom 
fältet (jfr Bourdieu 1992:2 s. 43). Dessa strider handlade konkret om 
vem av forskarna/institutionerna inom fältet som var mest vetenskaplig. 
Uppsalaarkivets kamp för sin syn på saken illustreras kanske bäst i en 
ordstrid om metodfrågor med ämnesföreträdarna i Göteborg, där ett ar-
kiv bildats 1919 (Lilja 1990:1 s. 83). Denna utformade sig som en kamp 
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om vem som stod för det rätta vetenskapliga synsättet, vem som hade 
makten över folktraditionen. Det var inte tillräckligt att vara en flitigt 
insamlande institution, dvs, att såsom i Göteborg uppvisa höga insam-
lingssiffror (dvs, att tänka i kvantitet), det gällde att samla "rätt" slags 
material och det gällde att veta var detta fanns att inhämta och vem som 
borde sköta insamlingen. 

Inget har dock tagit så hårt på mig som de upprepade konflikterna med Geijer 
... Geijer är inte van vid opposition, och kommer nog aldrig att tåla sådan. 
Diskussion är för honom alltid en monolog, där han har ordet i långa föredrag. 
Motparten har bara att höra på. Hela hans neurasteniska32  kriticism är ett hinder 
... Så måste jag se det ur sakens synpunkt ... Tvärtom får jag ständigt höra hur 
allt vad jag gör varit misslyckat ... Och Geijer ... framhåller gång på gång för 
mig som 'vårt bästa stöd' män som Wiklund som direkt förklarat sig anse 'att 
folkminnesforskningen är bara skit' ... Och X-et som reagerade inför blotta 
ordet 'folkminnesforskning' som en tjur inför ett rött skynke. Sådana vänner har 
alltså strävandet att få fram folkminnesforskningens rätt att arbeta s[om] en 
självständig vetenskap, från sina förutsättningar o. med sina metoder. Det är 
inte underligt om man ser mörkt på dess framtid i Sverige (Brev från H. C. till 
J. G. 1928-05-28). 

Att de samlat mycket värdefullt material i Göteborg, framgår av Celanders 
Jul, men det sker ovetenskapligt. Så vitt jag kan förstå, har de inte gjort något för 
att konstatera de olika traditionernas utbredning och för att konstatera var de 
bästa, värdefullaste samlingsplatserna finns. Lokalinsamlingsarbetet bör överlå-
tas till hembygdsföreningar och lokalsamlare, som skall ha ordentlig instruktion 
(Brev från C. W. v. S. till H. G. 1929-01-04). 

Dina brev innehålla ej sällan jämförelser mellan förekomsten av material på 
VFA och på ULMA ... önskar du ett verkligt objektivt bedömande från opartiskt 
håll, så låt oss då gå till de vetenskapliga arbeten av litet större vikt och omfatt-
ning (Brev från Å. C. till C.-M. B. 1937-12-17). 

Redan i Betänkandet 1924 hade påpekats att upptecknandet av folkmå-
len var kvalitativt sett mer krävande än den folkloristiska insamlingen: 
"Det fordras vid uppteckningen av språket längre lärotid och ett oavlåt-
ligt strängare aktgivande på formen och dess enskildheter än vid upp-
teckningar, som endast avse innehållet" (SOU 1924:26 s. 48). Också i 
utredningen inför 1927 års petition underströks detta hierarkiska förhål-
lande mellan språkstudiet (allmogeforskningen) och folkloristiken (folk- 
minnesforskningen). 

Det är för övrigt lättare att genom en dialektupptecknare med folkloristiska ock 
kulturhistoriska intressen, hälst när dialektundersökningen ofta tvingar honom 
till en långvarigare vistelse i orten, få sakinnehållet i en folkloristisk uppteck-
ning kontrollerat än att genom en folklorist eller kulturforskare, som kanske är 
mindre hemmastadd i bygden ock som ej tillräckligt behärskar dess dialekt, få 

32  Neurasteni: benämning från 1880 på en rad nervösa besvär, dvs, funktionella nervsjuk-
domar utan påvisbar patologi. Neurastenin betraktades som ett slags kultursjukdom hos 
människor i moderniteten (Johannisson 1994 s. 141 if.). 
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det folkloristiska materialet granskat ur synpunkten av uppteckningarnas kor-
rekthet i fråga om återgivandet av sagesmännens ordalag ock mening (Geijer 
1928:2 s. 26). 

Den kvalitativa skillnad som vid arkivet gjordes mellan allmoge- och 
folkminnesforskning uppmärksammades och kommenterades också av 
forskare inom fältet. 

De rena folkminnena har som vanligt fått träda i bakgrunden till förmån för 
allmogeforskningens etnografiska sida ... Folktraditionen tycks mig lika miss-
gynnad nu som i Folkminneskommittens Betänkande ... Jag vill endast i förbi-
gående påpeka det underliga i att inte en enda representant för den egentliga 
folkminnesforskningen varit närvarande vid de förberedande och slutgiltiga för-
handlingarna ... Det är typiskt för vilken undanskymd ställning den folkliga 
traditionen intar både i Uppsala och Stockholm i vetenskapliga kretsar. Men vad 
skulle landets dialektforskare ha sagt, om en skara folklorister och andra satt sig 
ner och utarbetat ett förslag till dialektundersökningarnas ordnande — utan att ha 
med en enda dialektforskare? (Brev från D. A. till H. G. 1930-09-21). 

Det är således alldeles uppenbart att under 1920- talet en kamp pågick 
mellan allmogeforskningen och folkminnesforskningen. Den redan 
etablerade disciplinen nordiska språk och ord- och sak- metoden var då 
dominerande och folkminnesforskningen var dominerad. Men kampen 
ifrågasatte inte fältets existens; den innebar inte att folkminnesforsk-
ningen skulle utraderas. Den var en del av fältet och den fick finnas, bara 
den existerade på allmogeforskningens (eg. språkforskningens) villkor 
(jfr Bourdieu 1992:2 s. 44 f.). 

Med ett ökat kvalitetstänkande följde naturligtvis viss ruelse över käl-
lornas och informanternas tillförlitlighet. Kunskap definierades ju som 
fakta om allmogens liv (jfr Frykman 1988 s. 94). Av det skälet var det 
viktigt att informanterna och källskrifterna "talade sanning". Ty för att 
utforska gamla levnadssätt osv, var forskaren ju hänvisad till hågkomster 
och berättelser, vilka ofta saknade stöd i skrivna urkunder. Därför borde 
den muntliga traditionsforskningens tyngdpunkt ligga på "folkets tro 
och övertro, sedvänjor och bruk, historiska och personliga minnen, dik-
tande fantasi, tänkesätt och talesätt" (SOU 1924:26 s. 43 f.), dvs, alla 
områden som inte gick att kontrollera i urkunderna. Detta var ytterligare 
ett indicium på att folkminnesforskningen i betydelsen folkloristik ännu 
inte var vetenskapliggjord vid arkivet. Allmogeforskningen (ord och 
sak) var det och den sysslade ju dessutom till stor del med kontrollerbara 
artefakter. 

I vetenskapliggörandets spår växte bilden av arkivet som ett forsk-
ningsinstitut fram. Tjänstemännen var inte längre idealistiska, nationella 
hjältar i kulturens tjänst utan vetenskapliga forskare, experter på ett visst 
material (jfr Beckman 1989 s. 63). Och detta material tenderade därmed 
att ses som ett slags värdefull ägodel, som inte fick hanteras hur ovar- 
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samt som helst. Som vetenskapliga, professionella forskare hade de ett 
ansvar som krävde etik (Torstendahl 1989 s. 26). Detta ledde till diskus-
sioner om vem som "ägde" folktraditionen. En särskild rädsla hyste arki- 
vets företrädare nämligen för att folktraditionen skulle misshandlas av 
exempelvis tidningar. Herman Geijer skrev således att han "framhållit 
vådorna af att sprida folkminnesuppteckningamas innehåll genom tid-
ningar, inklusive tidningarnas pristäflingar, genom populära föredrag, 
genom kurser och hvarjehanda andra sätt", men han konstaterade uppgi-
vet: "Men utrota detta den, som kan!" (Brev från H. G. till C.-M. B. 
1937-08-27). Även folkminnesundersökningens ledare Åke Campbell 
gav uttryck för detta synsätt, då han framförde åsikter om hur 

landsortspressen framför allt men även Stockholms-pressen ... behandlar 
folktraditionen. Att förbjuda hela denna trafik kunna vi naturligtvis inte göra, 
lika litet som vi kunna hindra framförandet av bygdetraditionen genom radio ... 
Vi måste söka lösa de svårigheter, som här torna upp sig genom att söka inverka 
på press och radio genom vederhäftig kritik och upplysning ... Äkta folkmusik, 
folkdans, folkdräkt, folkdikt och folksed kunna ej hemlighållas av hänsyn till 
arkivens behov av vederhäftigt traditionsmaterial (Brev från Å. C. till C.-M. B. 
1937-08-31). 

Bakom dessa uttalanden låg oron för att det muntliga materialet skulle 
påverkas av den moderna tiden eller av den lärda kulturen. Ändå måste 
även Campbell konstatera att risken för att det muntliga materialet hade 
färgats av lärd kultur och tryckta alster var stor. Han sade: 

Vad beträffar radioserien, så tror jag ej att allmänt orienterande föredrag för-
därva våra utsikter till ett gott material. Vi få ju också förutsätta att våra medde-
lare nu för tiden läsa press och hembygdspublikationer. Så nog finns det redan 
möjligheter för att det folkliga materialet kan ha tagit smak av litteratur och 
vetenskap! (Brev från Å. C. till H. C. 1942-10-27). 

Ytterligare ett led i vetenskapliggörandet av arkivets arbete var den 
ökade betoningen av behovet av forskning. Detta framkom allt tydligare, 
t.ex. i en kommentar till SOU 1924:26-27 av Lars Levander 1929. 
Denne underströk där betydelsen av skrivbordssysslor i samband med 
ordboksarbete, och framhöll att samlandet i fält måste förberedas och 
kompletteras med genomgång av redan existerande material och skri-
vande av frågelistor o.d. (Levander 1929 s. 156 if.), detta utan att insam-
lingsuppgiften, som från arkivet framställts såsom så angelägen, kom i 
skymundan. Avsikten med insamlingsarbetet beskrev han som "att åt 
framtida forskning och bearbetning bevara det döende svenska folk-
språksmaterialet, ordnat i en eller flera ordböcker och framträdande med 
den grad av fullständighet, mångsidighet och noggrannhet, som det med 
den nutida språkforskningens resurser är möjligt att åstadkomma" (a.a. 
s. 160). 
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Levanders ståndpunkt antyder att arkivet och de tjänstemän som var 
anställda där nu alltmer betraktade sig som vetenskapliga forskare med 
autonomi över sitt kunskapsområde (jfr Torstendahl 1989 s. 26). I och 
med detta tenderade de också att se materialet som fanns samlat och som 
skulle samlas som "sitt eget" mer än hela nationens. De visste mer om 
folkkulturen än folket själv och kunde därmed avgöra hur och var åtgär-
der skulle sättas in. De hade skaffat sig makt och auktoritet och såg mer 
till forskningens än till folkets/nationens behov. Vetenskapliggörandet av 
de källor, som i allt större utsträckning skulle begagnas för forsknings-
syften, ledde till kvalitativa diskussioner, dels av rent positivistiska skäl, 
dvs. materialet måste hålla för källkritisk kontroll, dels som ett utslag av 
en förändrad inställning till materialmängdens betydelse. Det var inte 
längre nödvändigt att samla materialmassor; det räckte i stället med att 
välja ut det som hade god kvalitet. Det var faktiskt viktigare att göra det 
senare. 

Det är ej nu tid att fördjupa sig i allt vid samlandet, då man framför allt måste 
söka rädda det som är omistligast ... se till att redan gjorda uppteckningar ... 
duga att bygga på för framtiden ... ett stort arbete, som till betydlig del blir ett 
rensningsarbete. Vi anse detta ej mindre brådskande än insamlandet av nytt 
(Brev från H. G. till H. C. 1928-05-14). 

Moderniteten som traditionens fiende 
En av de viktigaste kvalitativa diskussioner som fördes vid arkivet under 
dess första årtionden rörde gränsen för det folkliga, det genuina, det äkta 
i traditionen. Speciellt farliga för det folkliga bedömdes inflytelser från 
modernare tryck eller lärd kultur vara (jfr diskussionen i SOU 1924:26 s. 
2 if.). Dessa inflytelser ansågs leda till att "ofolkligt" material kunde 
komma in i samlingarna, något som det var arkivariernas uppgift att 
förhindra, dels med hjälp av sin allmänna vetenskapliga kompetens, dels 
med sin förmåga att särskilja. 

Skilj ifrån allt, som Ni fått av böcker och tryckta källor (Brev från J. G. till A. 
Andersson 1926-03-10). 

Gåtorna äro till stor del ofolkliga ... Ett annat avskräckande exempel är gåtan 
om trådrullen: den är ofolklig och har dessutom dålig form ... Det är endast de 
folkliga gåtorna, som äro av intresse för oss, ej de som äro hämtade ur tryck i 
nyare tid (Brev från E. 0. till W. Backman 1929-09-21). 

Vid visor och all tradition bör man alltid ta reda på, om de ha det efter någon 
litterär källa. Är detta fallet, är uppteckningen så gott som värdelös ... Kämpen 
Grimborg har varit tryckt så många gånger att man inte bör ta med den, om den 
inte avviker på något alldeles särskilt sätt (Brev från J. G. till I. Dahlberg 1930-
03-19). 

33  Gåtan ser ut så här: Liten och lindad och rund du mig har, min lindas längd många meter 
är (ULMA 2242:2, His. Bjuråker 1929 s. 8). 
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Ett paradexempel på bevakningen av det folkliga var följande till upp-
tecknaren Nils Eriksson: 

Eder senaste samling av talesätt mm som vi för ett par dagar sedan mottogo, är 
tyvärr av den arten [sic!] att vi måste återsända största delen. Samma svagheter 
vidlådde ju även den första samlingen men efter de instruktioner Ni fått, hade 
man ju kunnat vänta, att denna skulle ha varit bättre. Då så ej är fallet, är det 
tydligt, att Ni ej har fattat, vad vi mena med folkliga talesätt. Eller menar Ni, att 
ett utrop sådant som: "Men o, så hemskt!" skulle vara för allmogen i Vilhelmina 
eller allmoge över huvud taget karakteristiskt? Det är väl annars ett utrop, som 
man lika gärna kan få höra i Stockholm eller Uppsala (Brev från E. 0. till N. 
Eriksson 1929-10-21). 

Folkligheten i ett material bestod enligt dessa resonemang uppenbarli-
gen i att det avvek från det samtida, inte i vad människor faktiskt sade i 
dagligt tal utan av vad de, enligt den dialektologiska/etnologiska expertis 
som fanns samlad vid arkivet, borde säga. Denna antikvariska syn moti-
verades med att moderniteten ("förstörelseverket") var den kraft som 
enligt forskarna var den mest förödande för folktraditionen. Ty det var 
uppenbart för arkivarierna att deras sagesmän blev alltmer influerade av 
den nya tiden. 

Allmogemän och kvinnor, som själva försöka sig på att uppteckna, ha stora 
svårigheter att övervinna härvidlag — de som tänka på att uppteckna äro oftast 
sådana, som förlorat ursprungligheten ... Det är nu vanligt bland allmogen att 
ordförråd, ljudskick, böjningsformer, syntax företer en grumlig blandning ... 
Modern jargong måste hållas borta, och den jargongen möter man nuför tiden 
även hos allmogen, och det ej blott i skrift, utan också i tal (Brev från H. G. till 
W. L. 1928-04-13). 

Skräcken för det moderna i allmänhet kunde ta sig tydliga uttryck i kor-
respondensen. De moderna företeelserna och förhållandena över huvud 
taget saknade nämligen oftast intresse för forskningen. Detta uttrycks 
träffande och precist i en del brev. 

... ber jag Eder ständigt hava för ögonen, att det gäller endast de arter av fiske, 
som voro levande för låt oss säga 60-70 år sedan. Från flera orter har man 
uteslutit t.ex. ryssja, not, långrev och drag, då alla dessa metoder anses för nya 
för att behandlas. Vi äro mycket tacksamma för dylika uteslutningar, vilka ju 
medföra en koncentration, på det verkligt gamla och värdefulla (Brev från L. L. 
till P. Lind 1937-02-18). 

Vad särskilt visor beträffar, måste vi dock iaktta en viss försiktighet i urvalet. 
Det finns nämligen i folkets visförråd en mängd banala och föga intressanta 
visor av sent datum och ofolkligt ursprung (Brev från E H. till A. Magnusson 
1934-03-03). 

... samlingen består till huvudsaklig del av modernt material ... Vissa anekdo-
ter ha också varit synliga i tryck ... Vi äro skyldiga att tillse, att de uppteck-
ningar, vi inlösa, äro dokument på äkta folktradition. Och den samling, vi nu 
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erhållit, representerar icke i tillräcklig grad tradition; materialet är för ungt (Brev 
från J. E. till 0. Blixt 1938-12-01)» 

Som ett nästan övertydligt exempel på rädslan för det moderna kan jak-
ten på "förbjudna ord" anföras. Ibland blev denna jakt på moderna ord 
rent puristisk. En god exponent för en sådan purism var Lars Levander 
som jagade moderna ord i sina upptecknares ordsamlingar. Levander 
gjorde starka värdeomdömen kring orden. Av hans resonemang framgår 
klart att han ansåg (landsbygds)dialekterna vara kvalitetsmässigt helt 
överlägsna andra språk, exempelvis städernas och den moderna tidens. 
Han gav också tydliga uttryck för att han ansåg bönderna vara kvalitativt 
överlägsna andra grupper, exempelvis stadsbefolkningen. Han gjorde sig 
till talesman för en mycket sträng syn på vad som var föremål för under-
sökningarna och samtidigt markerade han sin expertis genom att upp-
rätta en distinktion mellan det "goda" och det "vulgära" språket (Bour-
dieu 1994 s. 31 if., 54 if.). Han visste dessutom mer om hur dialekten 
skulle låta än de dialektupptecknande och -talande(?) själva. 

Ordet hemskt är alls ej Moramål, utan ett nytt, svenskt, i hög grad motbjudande 
ord, använt endast av den lägre befolkningen i städerna. Dylika ord få under inga 
förhållanden tas med i uppsatser för Landsmålsarkivets räkning ... Ordet påk för 
'ben' är ett tarvligt, motbjudande slangord från städernas ruskiga gränder. Det 
har ingenting att göra med Dalmålsordboken (Brev från L. L. till A. Eriksson 
1934-10-29 och 1934-12-01). 

Ett tarvligt stadsord, nämligen smokka, har smugit sig in bland de äkta Dala-
orden; dylikt får inte vara med! (Brev från L. L. till Rombo F. Eriksson 1932-04-
22). 

Ett vidrigt ord som grabb får inte förekomma i svaren till Landsmålsarkivet, ej 
ens i översättningarna. Detsamma gäller om alla de andra ord av samma slag 
("slang"), som nu äro så på modet bland den lägre befolkningen i städer och 
samhällen. Från alla denna tarvlighet bör Dalmålsordboken stå så fjärran som 
möjligt (Brev från L. L. till densamme 1932-12-08). 

... rett så dukkti. Det vidriga uttrycket rätt så i stället för rätt eller ganska eller 
tämligen användes aldrig av hyggligt folk ens i riksspråket och allra minst finns 
det i våra förnämliga nordsvenska dialekter. Är det verkligen möjligt, att någon 
äldre person i Oxberg använde detta från "badsträndernas" och "nöjesfältens" 
sämre publik härstammande ord? (Brev från L. L. till densamme 1935-05-07). 

Rädslan för det moderna och jakten på det ofolkliga hängde samman 
med att undersökningarnas yttersta syfte var att rädda "den nu döende 
äkta [min kurs.] svenska kulturen" (Levander 1921 s. 2), ty "sedan indu-
strialismen nu i ett halvsekel eller mera i samtliga kulturländer gått för-
härjande fram över allt det i natur och kultur, som överhuvudtaget kan 
brytas ned och förstöras, ha folken småningom börjat vakna till medve-
tande om, att bland det dödsdömda finnas värden, som ej få spårlöst 
' Se även brev från J. G. till A. Laurell 1940-02-03, brev frän L. L. till Fräs E. Andersson 
1937-02-01, brev frän L. L. till G. Strand 1930-12-15. 
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försvinna och helt lämnas åt glömskan" (Levander 1925 s. 31). Det var 
arkivets och därmed upptecknarnas uppgift att tillse att dessa värden 
tillvaratogs i så ursprungligt skick som möjligt. Och det var bråttom, ty 
"Vi äro inte ute i elfte timmen utan i den tolfte" (Götlind 1919 s. 6). 
Urkunderna i arbetet var dessutom av den "bräckligaste beskaffenhet", 
ty de bestod ju endast av levande människor (SOU 1924:26 s. 39). Men 
det man kunde få var ändå oftast bara "de halvt bleknade minnena av 
förindustrialistisk kultur" (Levander 1925 s. 31). 

Emellanåt uttrycktes denna inställning mycket explicit, såsom i in-
gressen till en frågelista om matlagning, skriven av Lars Levander. 

Besvarandet av föreliggande frågelista blir utan intresse för Landsmålsarkivet 
(och ersättes sålunda ej), om ej upptecknaren letar sig tillbaka till de allra äldsta 
nu levandes minnen av hithörande förhållanden. Som exempel till ledning kunna 
anföras: bland vid matlagning använda kärl bör hänsyn ej tagas till kastrull och 
spilkum; all matlagning, som förutsätter i handelsbod inköpta ingredienser, för-
bigås (å marknad inköpta varor böra däremot nämnas); skildringen av matord-
ning föres tillbaka till tiden före kaffets införande i bygden. Partier av frågelist-
svaret, vilka innehålla uppgifter om alltför moderna förhållanden, komma att 
lämnas ohonorerade (ULMA:s frågelista M 81 Matlagning, 1933 s. 1). 

De premisser — räddningsaktionen, det historiska perspektivet och den 
devolutionistiska uppfattningen — som uttrycktes här, betonades av flera 
av arkivets tjänstemän och bör ha varit avgörande för den övergripande 
synen på vilket material de primärt ville samla, dvs, vad som gjorde 
skäl för benämningen "dialekter och folkminnen". Ty det fanns en utta-
lad föreställning om förekomsten av ett slags ursprunglighet, vilken 
kom till uttryck i åsikten att det bästa materialet bestod av "de gamla 
traditionerna och det gamla språket i så vitt möjligt ren och fullständig 
form" (SOU 1924:26 s. 3). Det var detta arkivet i första hand ville 
rädda. Den moderna tiden med dess nedbrytande inverkan på det tradi-
tionella fick inte samma framträdande plats i undersökningsprogram-
met. 

"I en tid av sådan traditionsupplösning som vår"35  
I en principiellt intressant artikel om traditionsupplösning tog Herman 
Geijer år 1932 upp det för undersökningarna centrala problemet med 
traditionens död. Han menade att argumentet började bli overksamt, ef-
tersom det visat sig att traditionens död inte var så akut. I anslutning till 
sina resonemang kring detta framkastade Geijer tanken på att själva upp-
lösningen kunde studeras, att brytningstiden mellan gammalt och nytt 
var intressant i sig (Geijer 1932:3 s. 146 if., s. 165 if.). I och med detta 

35  Geijer 1932:3 s. 175. 
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Professorerna Sigurd Erixon och Herman Geijer vid Edinburghkongressen den 21 
augusti 1937. Fotograf okänd. (ULMA 28536 s. 3.) 

utvidgade han ytterligare undersökningens gränser och gav studierna än 
mer manöverutrymme. Detta är viktigt och belyser en vetenskapligt vid 
inställning vid arkivet kring 1930-talets början. 

Men även om Geijer i sin programförklaring visade på både bredd och 
djup i insikterna om forskningens inriktning, ifrågasatte han aldrig vär-
det av att främst samla det gamla. Trots sin relativa vidsyn vidhöll han 
nämligen att folktraditionen hade varit kvalitativt (och kvantitativt) mer 
givande att uppteckna 50-100 år tidigare. Men eftersom traditionsupp-
lösningen var ett faktum konstaterade han att det var försent att samla 
likartat i hela landet, att man borde lägga större kvalitet på insamlingen 
och att insamling, bearbetning och utgivning skulle följas åt. 

Här skärptes kvalitetskraven och underströks en helhetssyn som var 
anpassad till arkivets specifika forskningskrav (att samla ord och sak), 
inte till folkkulturens verklighet eller till den storstilade utopin från 
1910-talet att samla brett och djupt över hela landet. Samtidigt var defi-
nitionen av folkkultur och vad som borde bevaras snäv. Det var nämligen 
nu man i kvalitetstänkandets anda allt tydligare började tala om att man 
inte ville ha skräp, bara "god" tradition (a.a. s. 160 if.). Och det var 
naturligtvis de vetenskapliga experterna vid arkivet som var skickade att 
skilja agnarna från vetet, att avgöra vad som var skräp och vad som var 
äkta tradition. 
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I våra dagars Sverige är traditionen så allmänt uppblandad och förvanskad, att 
man ej längre kan med samma behållning ... uppteckna så gott som allt som 
erbjuder sig (Brev från H. G. till F. Hz. 1929-04-18-20). 

Liksom för dialektundersökningarna är det för folkminnesundersökningarna 
för sent och för motigt att söka genomföra ett insamlingsprogram av den bredast 
lagda typen. Det finns ej annan råd än begränsning med blicken fäst så mycket 
som möjligt på det viktigaste och det hela (Brev från H. G. till H. C. 1930-06-30). 

... fortfarande materialsamlingsintresset, som är och måste vara det i första 
rummet ledande. Men denna materialsamling måste gå i närmaste samband med 
en tillräckligt ingående bearbetning av materialet (Geijer 1930:2 s. 237). 

Dessa generella uttalanden visar att insamlingsmetodik och forskning 
tillmättes allt större betydelse, ja, en sådan betydelse att Geijer t.o.m. 
diskuterade insamlarens roll i uppteckningsprocessen. Det forskande 
subjektet ställdes mot det utforskade objektet. Han sade bl.a. om proble-
met med att veta vad man söker, att det låg en "styrka i att utan ledtråd, 
utan skolning eller träning söka sig fram, följande sitt eget personliga 
initiativ och intresse". Han torgförde här en föreställning om existensen 
av ett slags ren och obefläckad tradition, som löpte risken att försämras 
med varje påverkan utifrån, vare sig denna kom från det ovan beskrivna 
"förstörelseverket" eller från den besökande forskaren/upptecknaren. 

Den ström av folktraditioner, av skildringar rörande allmogelivet i äldre tid 
o.s.v., som nu genom böcker, tidningar, föredrag, även genom radio, tränger ut 
bland landsbefolkningen, är en av de faktorer, som verka starkast upplösande 
och förorenande på den verkliga, lokala traditionen (Geijer 1932:3 s. 177). 

Arkivet ville ha detta rena material, inte av upplösningen färgade uppgif-
ter eller ett material som var resultatet av forskarens påverkan, som 
framställdes som negativ. 

Om ingen offentlighet och ingen synbar apparat funnes, blott den enskilda och 
hans intresse för vetenskapen och för människan! Ett intresse, som utan hjälp av 
frågelistor kunde koncentrera sig på iakttagelsen och lyssnandet ... behålla i 
minnet en skymt av vad som var naturligt på en tid, då både traditionen själv och 
traditionsforskningen levde under andra förhållanden än nu (a.a. s. 177). 

Uppgivet konstaterade Geijer också avslutningsvis: "Tänk om folktradi-
tionen hade studerats folket ovetande!" (a.a. s. 153 if., s. 177). Folket var 
således förmedlare av tradition och kunde lämna denna obefläckad bara 
de rätta förutsättningarna gavs. 

Det som här diskuterades är de problem som fokuserats i den reflexi-
vitetsdiskussion som förts av antropologer/etnologer under 1980- och 
90-talen. Geijers uttalanden visar att problemen med relationen mellan 
subjekt och objekt var relevanta redan under 1920- och 30-talen, något 
som i och för sig inte är förvånande. Men det finns en stor skillnad 
mellan dagens medvetenhet om forskarens påverkan på sitt undersök- 
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ningsobjekt och de synpunkter Geijer framförde. För den senare hand-
lade problemet inte, såsom idag, om att acceptera samspelet mellan sub-
jekt och objekt och inse forskarens begränsning, utan om att söka elimi-
nera risken att som forskare påverka sagesmannen. Detta kunde göras, 
menade man, med hjälp av alltmer förfinade metoder, exempelvis genom 
att troget citera sagesmannens ordval, genom att kontrollera en enskild 
uppgift mot andra, genom att som forskare förhålla sig så neutral och 
iakttagande som möjligt osv. (se diskussionen i SOU 1924:26 s. 39 if.). 
Skälet var naturligtvis att det positivistiska paradigm forskarna arbetade 
inom förespråkade möjligheten att erhålla objektiv, "sann" kunskap, 
medan dagens paradigm snarast framhåller att all kunskap är relativ och 
baserad på individers tolkning, inte på något absolut vetande (jfr Ehn/ 
Klein 1994 passim, Geertz 1973 s. 9). 

Forskningens betydelse för arkivet underströks också av folkminnes-
undersökningens föreståndare Åke Campbell. I sin programförklaring 
från 1939, Om mål och medel för den folkloristisk-etnologiska under-
sökningen av den svenska folkkulturen, gav han följande synpunkter på 
avdelningens inriktning: Det som skulle undersökas var "vårt lands folk-
kultur med dess nedärvda former för arbete, festliv, konstutövning, dikt-
ning, tro och sed", dvs, en helhetsundersökning via delarna. Det var 
folkkulturen före 1800-talets mitt som grundligast skulle undersökas. 
Det Campbell kallade "nyskapelser" fann han inte lika angeläget. Han 
satte upp fyra konkreta arbetsmål. 

Samtliga arter av svensk folkkultur måste dokumenteras vetenskapligt (mor-
fologisk undersökning). 
Folkkulturen i de olika delarna av landet måste få sin egenart tecknad (kultur-
geografisk undersökning). 
Historisk analys av material bör genomföras i arkiv och bibliotek. 
Traditionsbildningen och kulturformernas liv skall studeras i förhållande till 
sociologin (sociologisk undersökning). Då måste man gå utanför allmogen 
(Campbell 1939 s. 70 f.). 

Liksom Geijer och Levander framhöll Åke Campbell starkt det veten-
skapliga i arbetet. Också han gav uttryck för en tilltagande kräsenhet och 
en tendens att snarare se till forskarnas/experternas syften än till folkets/ 
nationens. Den var utifrån forskningens behov materialet fick sitt egent-
liga värde, inte utifrån den relevans det hade i folktraditionen/empirin. 
Campbell anförde i detta sammanhang bl.a. att "vad sagan beträffar är 
insamlingstiden i stort sett slut i vårt land". Han menade därför att man 
fick satsa på bearbetning och utgivning, men poängterade ändå att forsk-
ningen alltid skulle "komma att beklaga att en fullgod sagosamling ej i 
tid genomfördes i vårt land" (a.a. s. 78). Campbell gjorde därmed klart 
att det var materialet, texterna (de tänkta eller befintliga) och varianterna 
som egentligen intresserade honom, men att räddningsaktionen miss- 
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lyckats här. På grund av detta måste man då i stället ägna sig åt att 
behandla det material som redan fanns, dvs, öka bearbetningen. 

Också Dag Strömbäck, som år 1940 efterträdde Geijer som chef för 
arkivet, betonade kvalitet framför kvantitet. Han menade t.ex. att "i fyl-
ligheten, ålderdomligheten och äktheten märker man en betydande skill-
nad i arkivens äldre och yngre uppteckningsmaterial". Han konstaterade 
dock att "trots den snabbt fortgående upplösningen av gammal folklig 
livsföring och nedärvda traditioner" gav fältarbetet "överraskande goda 
resultat". Samtidigt visade han emellertid att han i likhet med Geijer och 
Campbell ansåg att det var en viss typ av material som borde samlas. 
Han påpekade nämligen om en då nyligen genomförd insamling av vis-
böcker att dessa var av "skiftande värde", eftersom en del av dem inne-
höll avskrifter (Strömbäck 1948:1 s. 122 f.). 

Uppfattningen om upplösningen av traditionen skapade även för 
Campbell problem med att skilja det folkliga, genuina från det icke-
folkliga, lärda eller litterära. Han formulerade detta dilemma bl.a. ge-
nom att varna för att "onödigt arbete nedlägges på mindervärdigt mate-
rial", och framhöll risken med att muntlig tradition kunde härröra från 
tryck (Campbell 1939 s. 79). Denna fixering vid det genuina och äkta 
folkliga följde med vetenskapliggörandet av arbetet och materialet och 
var ett uttryck för rädslan för dålig kvalitet. Om detta sade Campbell att 
en del amatörmässig samling och forskning hade förekommit som "ej 
befordrat en säker dokumentering av den verkliga folktraditionen" (a.a. 
s. 84). Här blev skillnaden mellan den icke-vetenskapliga och den veten-
skapliga insamlingen åter profilerad. 

Han underströk även att det i traditionsupplösningens tidevarv och 
med de kvalitetskrav man borde ha på insamlingen ändå blev mer ange-
läget att söka sig till de 'rätta' trakterna: "Så att man ej för områden av 
starkt förbleknad tradition offrar arbetskrafter, som kunnat ägnas relikt-
områden" (a.a. s. 103). Han kunde t.o.m. ange vilket slags material man 
borde föredra. Mytologiska sägner behövde t.ex. inte insamlas eftersom 
arkivet redan hade många belägg och nu löpte risken att få mindre viktigt 
och värdefullt material. 1 stället borde det sägenmaterial som redan fanns 
registreras och granskas. Historiska sägner däremot var ännu intressanta 
att insamla (a.a. s. 80). 
Folkdiktningens alster av sagor, folkvisor, gåtor och ordspråk ha under loppet av 
ett århundrade varit föremål för uppteckning. Nytt material av detta slag torde ej 
längre kunna påträffas i någon större utsträckning ... För folksägnen som le-
vande folkminne finnes ännu en kort frist, som på allt sätt måste utnyttjas 
(Campbell 1944 s. 38). 
Kvalitetskraven som blev allt mer utmärkande för resonemangen från 
1930-talet var inte bara uttryck för en tilltagande rädsla för det dåliga 
materialet, dvs, den icke-genuina folktraditionen i upplösningens spår. 
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Johan Götlind, Lars Levander och Ella Odstedt vid Dalmålsordbokens skåp på 
ULMA, mars 1940. Fotograf okänd. (ULMA 28540 s. 1.) 

De var också uttryck för en större medvetenhet om undersökningens 
mål, ett tecken på övergången från rena samlar- och jägarstadiet mot en 
skärpning och avgränsning av objektet, ty från 1920- talet präglades 
idealbilden av en gradvis ökande förfining av undersökningsmetoderna, 
vetenskapliggörande av disciplinerna och arbetsmålet. Nu handlade det 
inte bara om insamlingsglädje och villighet att studera brett och djupt i 
enlighet med en utopisk föreställning om att kunna rättvist kartlägga 
landet, utan om bearbetningsfrågor, större medvetenhet om materialets 
innehåll, problematisering av arbetet, insikt om att samlingar måste gås 
igenom för att kunna användas osv. Dessa insikter blev allt mer styrande 
för hur arbete och mål beskrevs. Forskningsambitionen ställde dock nya 
krav — det blev helt enkelt svårare att arbeta när man inte bara skulle 
samla i nationens intresse. 

De nationella argumenten för arbetet tonades således successivt ned 
under 1930- och 1940-talen och i stället underströks allt kraftigare verk-
samhetens (inom)vetenskapliga betydelse. Det skall dock betonas att 
just under krigsåren profilerades det nationella värdet av arkivets arbete 
särskilt starkt, inte minst i pressen (Lilja 1991 s. 93 f.). I ljuset av händel-
serna ute i världen fick det svenska åter ett speciellt värde. 

Först inför risken att förlora vår urgamla rättstradition, våra nedärvda sedvänjor, 
vår svenska idébildning i språk, i dikt, i konst märka vi, hur omistligt detta 
kulturarv är (Campbell 1941:1 s. 1). 



85 

Kriget uppenbarade således ett problem med den etnologiska forsk-
ningen, nämligen dess politiska betydelse. Hos Campbell antyddes vis-
serligen faran med ett alltför starkt nationalistiskt tänkande, men han 
fortsatte med att i positivistisk anda betona att det var skillnad på politik 
och vetenskap 

... vetenskapens innersta och djupaste drivkraft är vetgirigheten, icke begäret 
efter politiska insatser eller maktpositioner. Den upplysning, den sanning, som 
vetenskapen ger, kan och bör naturligtvis utnyttjas av de politiskt verksamma 
lika väl som av de ekonomiskt och annars praktiskt arbetande. Men forskaren 
driver ej politik, kulturforskaren lika litet som zoologen eller matematikern. Men 
därför står han ej isolerad i tiden. Generationernas växlingar och det historiska 
skeendet äro för honom också av betydelse, inspirerande och öppnande nya per-
spektiv. Men han måste förbli saklig även vid de tillfällen, då hans forskningsre-
sultat slungas in i tidens diskussion och kanske få politiskt avgörande betydelse 
av utomordentlig omfattning. Där läggas språk- och dialektkartor på diplomater-
nas bord, när efter år av blodiga strider de slutliga avgöranden skola träffas om 
nationers gränser, folkomröstningsområden och minoriteter. Vädjan till språk-
forskningens kartor följes gärna av en vädjan till etnologiens och folkminnes-
forskningens motsvarande uppgifter om traditionsområden och kulturgränser, så 
som redan skett vid flera tillfällen efter Versaillesfreden. Insikten om den oer-
hörda vikt och betydelse som kan komma att tillmätas kulturforskningens resul-
tat, kan ej annat än befästa forskarens innersta vetenskapliga drift att söka san-
ningen och intet annat än sanningen. Ty ett bruk av sanningen kan endast vara av 
godo, vilken politisk riktning som än är den utnyttjande (a.a. s. 2 f.).36  

Målet för folkminnesundersökningama var att vetenskapligt dokumen-
tera landets folkkultur för forskningen i samtiden och framtiden och att 
därvid tillvarata "dess från gångna tider nedärvda former för diktning, 
tro och sed samt arbetsliv och livsföring i övrigt". Genom att uppteckna 
direkt ur folkmun erhöll forskarna de "mest genuina" uttrycken för tradi-
tion, tanke och liv "hos folket i bondgård och by, i fiskeläge, på bruk och 
herrgård, i verkstad, på gata och torg" (Campbell 1944 s. 37). Och, me-
nade Campbell, "nyttan av vetenskaplig orientering rörande svensk kul-
tur och dess historia inses nu av allt fler svenskar än någonsin tidigare", 
ty "vår kulturtradition kan och bör vara en aldrig sinande källa till för-
nyelse och vederkvickelse" (Campbell 1941:1 s. 2). 

Den ideala uppteckningen ur idéperspektiv 
En genomgång av arkivets idébild om sin verksamhet visar att det under 
hela undersökningsperioden fanns uttalade föreställningar om att verk-
ligheten på ett objektivt, allmängiltigt och representativt sätt skulle un-
dersökas i hela sin bredd och att undersökta delar av den skulle sättas in 
i större funktionella sammanhang, när det gällde såväl språket som folk- 

36  Jfr Campbell 1941:2 s. 78. 
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minnena. Detta förfarande skulle bl.a. belysa traditionsspridningen och 
ge samlingarna en allsidig prägel. Vid sidan av denna holistiska strävan 
betonades dock även att det företrädesvis var en viss typ av material som 
borde föredras vid insamling, bearbetning och utgivning, nämligen 
"gott" material. Med ett gott material avsågs sådana uppgifter som tidi-
gare saknats i samlingarna men som behövdes för att ge en komplett och 
rättvisande bild av verkligheten. Men ett gott material bestod också av 
en viss typ av uppgifter där t.ex. alltför moderna ord eller företeelser, 
"nyskapelser" inte räknades in. Särskilt viktigt var det nämligen att det 
insamlade materialet speglade gamla förhållanden men även att det var 
muntligt traderat och folkligt, dvs. opåverkat av den moderna tiden, av 
tryck eller av lärd kultur och att det var troget upptecknat efter sages-
männen. Idealet förespråkade även att oundersökta delar av landet skulle 
prioriteras samt att utöver allmogen också andra samhällsklasser skulle 
undersökas (t.ex. stadsbefolkning och bruksbefolkning), även om det 
kanske inte framställdes som en lika angelägen uppgift som allmogein-
venteringarna. 

Den ideala uppteckningen var därför ur idéperspektivet en syntes av 
sakliga och språkliga upplysningar, insatta i ett större, funktionellt sam-
manhang som angav var delen hörde hemma i helheten. Den byggde på 
gammal, folklig, muntligt traderad kunskap och den var av god kvalitet, 
dvs, den var sanningsenligt återgiven efter sagesmannens ord, välskri-
ven, klar och genomtänkt så att framtiden skulle kunna begagna den för 
att få verklig, sann och allsidig kunskap om hur förhållandena en gång 
varit. Den skulle alltså vara ett slags objektivt, representativt historiskt 
dokument från en svunnen tid. Den fungerade som en pusselbit, vilken 
kunde sättas samman med andra bitar så att en hel bild föreställande 
svensk folkkultur uppstod. 



III. Vetenskapen och verkligheten 

"Verkstaden i Upsala"1  — det faktiska arbetet 
detta kapitel har jag för avsikt att i kronologisk ordning mer ingående 

beskriva och diskutera det faktiska arbete som utfördes vid arkivet under 
min undersökningsperiod 1914-1945 och samtidigt göra jämförelser 
mellan detta och den ideala bild av arbetet som beskrivits i förra kapitlet. 
Jag har i min undersökning inte eftersträvat att redogöra för arbetet i alla 
dess detaljer. Av det skälet saknas en del faktauppgifter i beskrivningen. 
Dessa uppgifter är emellertid inte av sådan betydelse att de gör min 
skildring allvarligt bristfällig. Syftet med kapitlet är ytterst att se hur den 
ideala uppteckningen såg ut och åstadkoms i praktiken. 

Uppordning och registerläggning 
Under 1910-talet bestod arkivets faktiska arbete huvudsakligen av in-
ventering, uppordning, bindning och stämpling samt förteckning och ka-
talogisering av existerande samlingar, dvs. landsmålsföreningarnas, de 
dialekttopografiska undersökningarnas och enskilda samlares material, 
vilket fortlöpande lämnades till den nystartade undersökningen. Ord-
ningssträvandena medförde att nominal-, accessions- och topografiska 
register till samlingarna samtidigt började läggas upp (ULMA D III a:1-
5). Redan från början skapades således en rad bestämda ingångar till 
arkivuppteckningarna. Dessa ingångar begränsades emellertid till att 
gälla person, där varje enskild upptecknares material redovisades i den 
ordning det inkom, geografisk härkomst, där alla uppteckningar från ett 
visst landskap och en viss socken förtecknades samt inlämningsordning. 
Något sagesmannaregister eller någon saklig katalog gjordes däremot 
inte. I stället utformades den första accessionskatalogen på ett relativt 
detaljerat sätt för att i någon mån ge upplysning om en samlings sakinne-
håll. Många samlingar försågs dessutom med innehållsförteckningar 
(Geijer 1915 s. 34 if.). 

Personalstyrkan bestod av två språkligt utbildade personer, filosofie 
licentiaterna Herman Geijer och Torsten Ericsson (1873-1923). Till sin 
hjälp hade dessa en styrelse bestående av fem personer. Överbibliotekarien 
var självskriven ledamot och dessutom skulle minst en professor i nordiska 

1  Brev från H. G. till S. L. 1933-11-03. 
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Arkivets förste medarbetare Torsten Ericsson tillsammans med sina sagesmän rättare 
Granbom och Erik Jansson framför en havrehässja. Fotot är taget under en uppteck-
ningsresa i Gunnarstorp i Ljusnarsbergs socken i Västmanland omkr. 1920. Foto: 
Maja Forsslund. (ULMA 3944 lie.) 

språk och svenska språket ingå. I styrelsen ingick således bl.a. professo-
rerna J. A. Lundell, Otto von Friesen, Bengt Hesselman och Adolf Noreen 
(Geijer 1915 s. 25,1918 s. 81). 1918 utökades personalen med ytterligare 
en språkman, Johan Götlind (1887-1940), vars arbete finansierades med 
medel från Västgöta folkmålskommitt (Geijer 1920 s. 30 f., Strömbäck 
1965 s. 12, Eriksson 1940 s. 49). Dessa tre skulle dels sköta löpande 
göromål vid arkivet, dels ligga ute i fält under flera månader per år. 

Fältarbetet syftade i inledningsskedet främst till att komplettera och 
kontrollera redan insamlat material men hade även till dels avsikten att 
samla in helt nytt. En stor del av fältarbetet innebar handledning och 
instruktion av till arkivet knutna medarbetare såsom studenter och en-
skilda forskare som utförde särskilda uppdrag. Vid sidan av dessa upp-
gifter bestod arbetet av granskning av inkommande material, handled-
ning av forskare i arkivets samlingar, utlåning av arkivalier osv.' Varje år, 
2  Detta arbete kan följas på ett detaljerat sätt i Geijers m.fl. arkivdagböcker för åren 1914-
1918 (ULMA D III a:1-5). Där framgår också att arkivets samlingar uteslutande användes 
av redan etablerade forskare (mestadels språkforskare). Besökarna var i princip desamma 
hela tiden, varför Geijer i sin dagbok för den 8 januari 1915 särskilt noterade: "Besök av en 
främling — bläddrade olovandes och okänd i referensbiblioteket ... En gammal kund på 
Carolina tydligen, men obekant med våra nya tillställningar där. Befanns vara d:r Rydbeck, 
läroverkslärare i Eskilstuna och intresserad även av folkminnesforskning" (ULMA D III a:2). 
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med början år 1915, gavs dessutom instruktionskurser för potentiella 
upptecknare 3  (Geijer 1916 s. 29 if., 1917 s. 58 if., 1918 s. 81 if., 1919 s. 
67 if., 1920 s. 30 if., 1921 s. 19 if.). I praktiken förde således personalsi-
tuationen med sig att Geijer, Ericsson och Götlind utförde alla slags 
arbetsuppgifter, från de rent expeditionella till de vetenskapligt/forsk-
ningsmässiga. 

Den snålt tilltagna arbetsstyrkan medförde att nyinkomna större sam-
lingar radikalt kunde förändra arbetsuppgifterna. Så var t.ex. fallet då 
arkivet år 1917 fick ta emot metallarbetaren Gustaf Ericssons och läka-
ren August Bondesons samlingar (Geijer 1918 s. 70, 1919 s. 45). För att 
kunna genomföra arbetsuppgifterna var Undersökningen därför be-
roende av hoptiggda, externa medel och mer eller mindre frivilligt med-
arbetarskap utanför arkivet. En sådan tidig medarbetare var folkskolein-
spektören, FD Lars Levander, som år 1904 påbörjat ett ordboksarbete 
rörande målen i övre Dalarna (Geijer 1917 s. 88). Statsunderstödet 
räckte således i praktiken inte till. 

Under de första åren framhölls ingen enskild uppgift, utöver den hu-
vudsakliga sysslan att samla material till en dialektordbok, egentligen 
som angelägnare än någon annan, men undersökningar av målen i några 
landskap fick ändå viss prioritet framför andra redan från början. Så kom 
djupundersökningar från begynnelsen att i någon mån gälla Jämtland 
och Ångermanland men framför allt Västmanland, Västergötland och 
Dalarna. Urvalet av landskap berodde inte på tillfälligheter utan sam-
manhängde i stället med de verksamma medarbetarnas speciella kompe-
tensområden. Undersökningarna var således i väsentlig grad styrda av 
befintlig kunskap och intressen hos de människor som stod bakom verk-
samheten. Även om Undersökningens mål var att täcka ett stort under-
sökningsområde, som i princip bara uteslöt de sydligaste landskapen 
Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän, vars dokumentation skulle skö-
tas från Lund och Göteborg (Geijer 1917 s. 86, 1919 s. 39), så märks en 
tidig specialisering, styrd inte av gemensamma metoder och/eller arbets-
sätt utan av individers särskilda kunskap och inriktning. 

Rent konkret innebar specialiseringen att Herman Geijer arbetade 
med Jämtland och Ångermanland, dock utan att dessa landskap egentli-
gen blev föremål för någon särskild landskapsundersökning. Intresset 
för just de norrländska målen hade Geijer grundlagt redan under det sena 

3  Dessa instruktionskurser bestod av föreläsningar om dialektforskningens föremål och 
medel och dess förhållande till närstående forskningsgrenar, praktiska råd för uppteck-
ningsarbete, övningar i landsmålsalfabetet, introduktion i etnologin och dess dokumenta-
tion av materiell kultur samt besök i Nordiska Museets arkiv och föremålssamlingar och 
på Skansen. Från 1925 gavs också instruktionsföreläsningar för uppteckning av folkmin-
nen. Vid dessa kurser medverkade inte bara arkivets egna medarbetare utan även t.ex. 
Sigurd Erixon och Carl Wilhelm von Sydow (Geijer 1918 s. 71, 1923 s. 48, 1926 s. 53 f., 
von Sydow 1922s. 139 if.). 



90 

1890-talet (Strömbäck 1944 s. 6). Såsom speciella landskapsundersök-
ningar utformades emellertid Torsten Ericssons arbete med Västmanland 
(och i någon mån Södermanland och Östergötland), Johan Götlinds med 
Västergötland och Lars Levanders med Dalarna (jfr Strömbäck 1965 s. 9 
if.). Det var tydligt att just dalaundersökningen, som understöddes av 
externa medel från Kopparbergs läns landsting, tillmättes viss status. I 
verksamhetsrapporterna sägs t.ex.: "Den mäst omfattande värksamheten 
har bedrivits i Dalarna" (Geijer 1917 s. 64) och att verksamheten i Da-
larna har "varit mera omfattande än i något annat landskap" (Geijer 1918 
s. 86). 

Den kompletterande fältinsamlingen av dialektord, som utfördes av 
Ericsson, Geijer och Götlind samt av medarbetare utanför arkivet, be-
drevs nästan uteslutande på landsbygden. Ett undantag utgjordes av 
Hjalmar Alvings studie av målet i Kalmar stad (där han själv var född), 
som publicerades i Svenska landsmål 1917 (Geijer 1918 s. 82). Vid fet-
undersökningarna hämtades materialet främst från muntliga källor. En 
bild av hur detta kunde tillgå ges i en tidningsartikel om Torsten Ericsson 
1923. 

... han hann därför blott tala om ... att han nyss från en fattighusgubbe uppsnap-
pat ett gammalt sörmländskt dialektord, som enligt hans mening säkerligen icke 
längre begagnades av någon mer i hela Sörmland. Han var strålande glad över 
sitt fynd (Olof Gjerdman 17/2 1923).4  

I många fall granskades och excerperades dialektord också ur existe-
rande texter och äldre lokala ordsamlingar (Geijer 1916 s. 63). Sådana 
kunde visa sig innehålla material som var av stort intresse för samlarna. 

Denna ordsamling ... befanns innehålla en icke ringa del svåråtkomliga, förut 
förbisedda ord ock gav anledning till upptecknandet av ytterligare andra dylika 
ord ... Mycket givande ej blott ur ordsamlingssynpunkt, utan ock ur syntaktisk 
synpunkt var även genomgången av Äckes5  täxter, som tydligen ... representera 
... författarens modersmål i ett i det väsentliga rent skick (Geijer 1918 s. 80). 

Citatet är intressant eftersom det visar att det främst var de ovanliga 
orden som söktes. Uppspårandet av egendomliga ord tillskrevs annars 
gärna de äldre landsmålsföreningarna, vars arbete ofta framställdes 
som mindre vetenskapligt än arkivets (jfr Eriksson 1946 s. 59). Citatet 
från Geijer är ävenledes belysande för att det ingalunda bara var munt-
liga primärkällor som begagnades, när arkivets ordsamlingar rent kon-
kret skulle byggas upp. Häri finns således en diskrepans mellan ideal 
och verklighet. Idealet förespråkade att forskarna inte skulle syssla 

Olof Gjerdman var fonetiker i Uppsala. 1950 fick han professors namn. 
5  Äcke — dialektförfattaren, godtemplaren och folkskolläraren Erik Olsson (Sundin 1995 s. 
23). 
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med märkvärdiga ord, utan i stället ta tillvara språket i dess helhet. En-
ligt idealet skulle de dessutom hämta sitt material från muntliga pri-
märkällor, inte från andras redan uppgjorda sekundärsamlingar. Men i 
det verkliga arbetet tycks forskarna lätt ha fallit offer för att samla de 
ovanliga och sällan förekommande orden, liksom de även föll för fres-
telsen att begagna redan insamlat material som primäruppgifter. Sanno-
likt ansåg de sig kunna göra det med tanke på att de såg sig själva som 
professionella bedömare, med förmåga att skilja väsentligt och ovä-
sentligt åt. 

Verksamhetsberättelsernas bild av arbetet är således att det främst 
innebar inominstitutionellt ordningsarbete där nyinsamling och bearbet-
ning fick stå tillbaka något. Arkivet organiserades och byggdes upp på 
ett manuellt och handfast sätt. Detta var helt i linje med de ambitioner 
som framställts i ansökan till regeringen år 1912. Den idealitet och en-
tusiasm som präglade idébilden av arbetet motsvarades i det faktiska 
arbetet av att alla arbetsuppgifter sköttes av de vetenskapligt skolade 
ledarna. Men idealföreställningen att oundersökta delar av landet skulle 
prioriteras fick ingen riktig förankring i det reella arbetet. I stället blev 
det existerande materialet, dvs, det som samlats av landsmålsförening-
arna, de dialekttopografiska undersökningarna och enskilda samlare, en 
naturlig utgångspunkt för fortsatta undersökningar. Redan från början 
skedde dessutom ett personligt styrt urval av landskap där djupunder-
sökningar företogs, eftersom sådana påbörjats redan före arkivets grun-
dande. De uppsvenska målen, som enligt ansökan 1912 skulle priorite-
ras, blev föremål för studium i endast ett fall, nämligen i Västman-
landsundersökningen (jfr Geijer 1915 s. 22 f.). Någon enhetlig arbets-
metod för de forskare som arbetade med dialektundersökningarna tycks 
inte ha funnits, utan var och en förefaller ha arbetat utifrån sina egna 
principer.6  

Någon medveten eller riktad insamling eller bearbetning av folkmin-
nen företogs heller inte under 1910-talet. Ändå inflöt en del smärre upp-
teckningar som inte i första hand var av språkligt intresse. Ett tidigt 
exempel var A. Gagn&s monografi om jordbruk och jordbruksredskap i 
Gagnef i Dalarna, som lämnades till arkivet år 1915 (Geijer 1916 s. 64), 
andra exempel var de ovan nämnda samlingarna av Gustaf Ericsson och 
August Bondeson. Det icke-språkliga materialet kallades i verksamhets-
berättelserna för "täxter", men för deras innehåll redogjordes sällan. 
Vanligen nämndes detta slags uppteckningar endast i förbifarten med ord 

6  Detta förhållande kan jämföras med de berättelser om Herman Geijer som traderas vid 
arkivet. Geijer beskrivs ofta som butter, kärv och svårtillgänglig, men också som en 
mycket tolerant person. Han beskrivs som en människa som hade förmågan att omge sig 
med och acceptera "kufar", vilka lämnades stor frihet i sitt arbete och sin forskning. Han 
avskydde schablonmässighet, men tyckte om originella människor (Hedblom ULMA band 
4596, Rune Västerlund muntl. jan. 1996). 
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Diagram 1: Frågelistämnen 1914-1915 

4 

Antal 2 

0 
ABCDEF GH I JK LMNO PQ R ST U 

Realgrupper 

Merparten av de i frågelistor efterfrågade ämnena rörde det rent språkliga (U). (För-
klaring till realgrupperna se diagram 2 s. 95.) 

som "uppteckningar rörande bröllopsseder m.m." eller "uppteckningar 
rörande gammal tro ock sed" (Geijer 1918 s. 78 if.). 

Föreskriften från Kungl. Maj:t 1913 att Undersökningen vid sidan av 
dialektinsamlingen skulle iaktta "alla tillfällen ... till undersökning av 
folktraditioner, även när dessa icke äro av rent språkligt intresse" (Geijer 
1915 s. 29) efterlevdes i det verkliga arbetet synnerligen sporadiskt. Det 
icke-språkliga materialet blev inte föremål för någon egen undersökning 
utan tillkom snarare som ett slags biprodukt till arbetet med att upp-
teckna dialekterna. Bäst uttrycks kanske detta förhållande av Lars Le-
vander när han skriver 

I själva verket torde det förhålla sig så, att de allra flesta av det senaste halvsek-
lets folkmålsupptecknare i vårt land åtminstone i någon mån ägnat sig även åt 
uppteckningar rörande seder och bruk, folktro, gåtor, ordspråk, redskap, arbeten 
etc. (Levander 1936 s. 19). 

Levanders uttalande vittnar inte bara om synen på folkminnesuppteck-
ningarna som av ringare betydenhet än ordsamlandet. De antyder också 
att folkminnena i praxis betraktades och samlades, inte som funktionella 
helheter utan som delar, som traditionselement eller kulturyttringar, som 
fungerade som ett slags illustrationer till de språkliga uttrycken. Folktra-
ditionen uppfattades således som en samling lösryckta partiklar som in-
samlades i form av "täxter". Ett belysande exempel på detta är Geijers 
påpekande om samlaren R. Ljunggren att "sina äldre samlingar från or-
ten ökade han nu med ... täxter (ordspråk, gåtor, visor, folktro m.m.)" 
(Geijer 1918 s. 85). 
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Bearbetning och nyinsamling via frågelistor 
Vid 1920-talets början var det grundläggande arbetet med att ordna och 
förteckna det äldre materialet i princip avslutat och Geijer konstaterade 
nöjt att accederingen nu gällde nytt material, dvs, sådant som Undersök-
ningens egna medarbetare åstadkommit på senare år (Geijer 1923 s. 45 
f.). I och med att den fundamentala uppordningen var slutförd och regis-
ter upplagda, kunde delvis ny verksamhet komma i gång. Genom 1910-
talets grundliga materialgenomgångar hade arkivpersonalen skaffat sig 
gedigna kunskaper om vad som fanns och vad som fattades i arkivets 
samlingar och detta ledde till ökad och, framför allt, riktad nyinsamling. 

Ett utslag av den riktade nyinsamlingen och något av det mest utmär-
kande för 1920-talets arbetsmetoder var att en brett upplagd frågelist-
verksamhet igångsattes.7  Idén till den nu påbörjade frågelistserien häm-
tades bl.a. från de under åren 1900-1911 i Schweiz utgivna 227 ord-
boksfrågelistor, som låg till grund för utgivningen av Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande (Hedblom muntl. 1989, Geijer 1927 s. 61). Det 
nya med 1920-talets frågelistor var att inte endast dialektala ord och 
begrepp utan även sakförhållanden knutna till orden och företeelserna 
efterfrågades, dvs, ord och sak-metoden tillämpades rent konkret. 

Finns ordet bad, ock vad avses därmed? Bada? Förekom karbad i någon form 
(endast före de större hälgerna)? Finns ordet lög i målet, ock vad avses därmed? 
Användes ett bykkar eller ett särskilt till bad avsett kar? Hur uppvärmdes vattnet 
(medelst glödheta stenar)? Var togs badet (i stugan, i fähuset)? Badade alla går-
dens invånare i samma vatten? (Frågelista 9 Renlighet, 1927). 

Förekommo skor förfärdigade av ogarvat läder med fastsittande hår? Vad 
kallades de (tussar, tusskor, fättjetussar, fättjeskor, fetaskor, ludenskor, remskor, 
lappskor, sälskinnsskor)? Varav förfärdigades de (av benlingar, bällingar, brind-
beningar, fättjar, kosickor, härnor)? Vad kallades delarna av en sådan sko? Hur 
fasthölls den vid foten? Redogör för utseende, tillvärkning ock användning! 
(Frågelista 20 Skor ock skotillvärkning, 1928). 

Frågelistorna framställdes delvis i samarbete med "institutioner, som fö-
reträda realfilologiska, folkloristiska eller kulturhistoriska intressen", 
dvs. Nordiska Museet samt folkmåls- och folkminnesinstitutionema och 
-föreningarna i Lund och Göteborg (Geijer 1927 s. 60 if.). Förfråg-
ningarna utformades som monografiskt upplagda inventeringar av ett an-
tal utvalda sakområden och föranleddes närmast av att ordsamlingarna, 

7  Redan under arkivets första tid hade ett slags frågelistor använts. De utgjordes vanligen 
av typordlistor, vilka bestod av ett utvalt antal förtryckta ord, som på varje undersökt ort 
skulle ifyllas med sina regionala, dialektala former. Typordlistorna hade utarbetats av de 
dialekttopografiska undersökningarna, vars verksamhet föregick Undersökningen. Avsik-
ten med dem var att "enligt vissa grammatiska synpunkter exemplifiera alla i ett mål 
förekommande ljud och ljudförbindelser samt dessutom målets viktigaste böjningstyper" 
(Levander 1936 s. 47). Typordlistorna var således primärt ämnade till rent språkliga inven-
teringar och användes också huvudsakligen för sådana. 
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och då särskilt de dalska, inför den lexikaliska bearbetningen behövde 
komplettera sina förråd av ord. Kompletteringen skedde dock inte ur-
skillningslöst, så att arkivet tog vad det kunde komma över av dialektala 
ord, betydelser och fraser för att få in ett stort material. Tvärtom var 
syftet att täcka särskilda områden där uppgifter fanns dåligt belagda eller 
helt saknades eller områden som av forskarna bedömdes som intressanta 
att inventera. 

Det slags uppteckningar, som Ni sänt in, ge oss icke mycket. Så vitt jag kunnat 
se, innehålla de — språldigt sett — knappt en enda förut okänd uppgift (Brev från 
J. G. till R. G. Larsson 1928-09-18). 

Listorna, som var omfångsrika och detaljerade, gjorde ändå inte anspråk 
på fullständighet, eftersom de i alla fall inte från början utgick från en 
genomgång av allt känt material i en fråga utan i stället byggde på "per-
sonlig kännedom, som några av landsmålsarkivets medarbetare förvär-
vat rörande vissa landsändar, samt på försöksvis gjorda excerperingar ur 
valda enskilda källor". Urvalet av lämpliga ämnen att skriva förfråg-
ningar kring gjordes för de tidigaste listorna (nr 1-11, skrivna åren 
1926-1927) enligt denna princip: 

En överblick över ämnen, som kunde ifrågakomma till behandling i frågelistor, 
en överblick som väsentligen gjordes med jälp av huvudrubrikerna i en av Le-
vander upplagd bibliografisk förteckning över svensk speciallitteratur, däribland 
allra först vad de viktigaste tidskrifterna innehållit rörande särskilda områden av 
allmogens liv och kultur, syntes ge vid handen, att redan den del av ordboksarbe-
tets uppgift, som här kom till synes, kunde påkalla ett hundratal frågelistor. Läg-
gas härtill ... särskilda frågelistor, som t.ex. uttryck för olika slags ljud- eller 
synintryck, för kroppsrörelser ock sinnesrörelser osv ... ett par hundra, kanske 
ännu flera frågelistor behövas (Geijer 1927 s. 60 if.). 

Senare frågelistor (nr 12-24, skrivna åren 1927-1929) byggde dock på 
mer ingående studier av "tryckta o otryckta källor, än vad i de flästa fall 
varit förhållandet med de tidigare tryckta listorna". Dessa källor utgjor-
des bl.a. av Rietz' dialektlexikon, varur en omfattande excerpering gjor-
des, eftersom det ansågs angeläget att i frågelistorna få med dennes 
"ordförråd, ordöversättningar, exempel ock folkloristiska notiser". Ex-
cerpterna ordnades sedan i ämnesgrupper såsom kolning, smide och tjär-
bränning och tjänade som utgångspunkter för frågelistförfattandet (Gei-
jer 1929 s. 47). Alla frågelistor granskades dessutom av flera experter 
både inom och utanför arkivet: "Till de folkloristiska delarna av nästan 
alla frågelistorna har särskilt docenten C. W. von Sydow bidragit, i flera 
fall även docenten W. Liungman" (a.a. s. 42 if.). 

De sakområden som prioriterades gällde mestadels jordbruket. Det 
var ett ämnesområde som ansågs lämpligt att börja med, eftersom det var 
tillräckligt konkret, både för den ord och sak-intresserade Levander och 
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Diagram 2: Frågelistämnen 1920-192 
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De ämnen som behandlades i 1920-talets frågelistor rörde i de allra flesta fall den 
materiella kulturen (B). 

Förklaring till realgrupperna: A—Bebyggelse och bosättning, B—Näringar och hus-
hållning, C—Samfärdsel och handel, D—Samhället, E—Människan, F—Naturen, G—Lä-
kekonst, H—Tid och tidsindelning, I—Folktrons och folksedens allmänna former och 
kategorier, J—Mytologisk tradition, K—Historisk tradition, L—Individuella tankar och 
memorat, M—Diktning, N—Musik, 0—Idrott, dramatik, lek och dans, P—Spel, vadhåll-
ning, lottning, leksaker, Q—Bildande konst, R—Särskilda folkslag inom landet, S—
Svensk kultur i utlandet, T—Utländska förhållanden, U—Additament (här i betydelsen 
Språk). 

för upptecknarna: "Överhuvud synas de frågelistor, som behandla yttre 
ting, vara de lämpligaste att börja med. Frågor om uttryck för begreppen 
'vackert' ock 'styggt', 'kallt' ock 'varmt', olika sätt att gå, hoppa osv 
synes det vara bäst att spara, tils frågelistor om mera påtagliga ämnen 
först hunnit värka någon tid."(Geijer 1927 s. 60 if., 1928:3 s. 55 f., 69 if., 
1929 s. 42 if., 1930:1 s. 66 if., 1931 s. 114 if., Hedblom 1975:1 s. 11, 
Strömbäck 1952 s. 55). Detta val av jordbruket var också helt i linje med 
Undersökningens uppgift att dokumentera den svenska allmogekulturen. 
Men koncentrationen på det rent materiella gjorde att idealbildens före-
ställning om att dokumentera folklivet i bredaste betydelse knappast ef-
terlevdes i verkligheten. 

Urvalet av ord och begrepp som skulle efterfrågas, och av sakområ-
den, gjordes således delvis utifrån det material som redan fanns samlat. 
Nyinsamlingen var alltså i förlängningen styrd av redan befintligt mate-
rial och av den kunskap de enskilda undersökarna hade. Det är alldeles 
uppenbart att det material som utgjorde grunden för Undersökningens 
samlingar kom att bli en naturlig utgångspunkt för den vidare insam-
lingen. Samlingarna i arkivet kom av det skälet att få en starkt norme-
rande funktion; de kom att fungera som ett slags verklighet utifrån vil- 
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ken fortsatta undersökningar utgick. Den bredd som enligt idealföreställ-
ningen borde eftersträvas vid insamling motsvarades således i det verk-
liga arbetet av ett styrt urval. 

Frågelistorna som i inledningsskedet främst utarbetats för att distri-
bueras till Levanders dalska meddelare kom i praktiken att användas inom 
ett geografiskt sett mycket större område. Metoden kom därför, som jag 
ser det, att utgöra ett viktigt led i försöken att utarbeta för medarbetarna 
gemensamma arbetsmetoder. Genom att begagna samma förfrågning i ett 
flertal landskap kom ett någorlunda inbördes jämförbart material att sam-
las in, ett material som möjliggjorde jämförelser på ett helt annat sätt än 
som varit fallet med de individuellt styrda ordsamlingama.8  

Med frågelistmetodens införande började dessutom ett nät av fasta 
ortsmeddelare byggas upp från mitten av 1920-talet. Dittills hade lejon-
parten av den fältinsamling Undersökningens egna inte bedrev skötts av 
akademiskt utbildade studenter och forskare. Dessa samlade in uppgifter 
under kortare eller längre fältvistelser, vilka framför allt förlades till 
sommaren. Metoden borgade för att de uppteckningar som gjordes var 
språkligt korrekta, men arbetet var tidskrävande och dyrbart. Därför 
måste andra krafter engageras om arkivet till vettiga kostnader och inom 
rimlig tid skulle kunna få in svar på sina förfrågningar. 

Genom var ock en av de utsända undersökame kan man i de flästa fall knappast 
vänta att få mer än ett fåtal listor besvarade under den tid, som vanligen egnas åt 
en sommarresa I gengäld kunna bygdemeddelare, som förfoga över mer tid 
ock bättre tillfällen att efter hand komplettera sina meddelanden, lämna en 
mängd såväl sak- som ordupplysningar, vilka en utsänd upptecknare ej så lätt 
skulle kunnat få fram ock få tillfälle att pröva ock överväga, även om hans resa 
ej varit av det hastigaste slaget. Ett personligt samarbete med dem, som tidigare 
eller samtidigt arbeta inom samma geografiska eller saldiga område, är emeller-
tid av ej mindre vikt, när det gäller bygdemeddelare, än när det gäller de utsända 
upptecknare, ock detta ej blott i ock för jälp ock kontroll vid arbetets fortsättning 
(Geijer 1928:1 s. 73). 

Metoden att engagera intresserade "lekmän" ansågs naturligtvis ha vissa 
nackdelar, särskilt vad återgivandet av dialektformerna beträffade. Un-
dersökningen kunde knappast förvänta sig att de oskolade ortsombuden 
skulle till fullo behärska det av J. A. Lundell 1878 utarbetade fonetiska 

8  Detta innebar dock inte att frågelistorna i varje enskilt fall fungerade i vilken lokal miljö 
som helst: "Vidare medföra vi åtskilliga av ULMA:s frågelistor, men jag måste underrätta 
Dig om, att de flesta bland dem äro i hög grad ledsamma att arbeta med — de tråka ut både 
upptecknare och sagesmän genom sin alltför stora detaljrikedom. Att t.ex. bland hallän-
ningar efterlysa företeelser, ord o.s.v., som inte kan finnas annat än i Dalarna eller i Ånger-
manland, är ju fåfängt, och därest en gammal människa inte kan besvara åtminstone en 
fråga på fem, blir han snart led av frågelistan! Hur vore det t.ex. med en frågelista för 
Sverige söder om Dalälven, i vilken åtskilligt utelämnats, som icke kan återfinnas söder 
om denna älv — eller en frågelista för Götaland, vari man slipper det myckna, som hör 
hemma blott i Dalarna och Norrland?" (Brev från C.-M. B. till A. C. (?) 1937-05-09). 
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alfabet, landsmålsalfabetet, som användes av de språkligt utbildade upp-
tecknarna. Men detta menade man skulle kunna åtgärdas genom god 
handledning och instruktion, ty "i gynnsamma fall har på ganska kort tid 
uppnåtts en tillfredsställande förmåga att uppteckna hemortens dialekt 
med landsmålsalfabetet" (a.a. s. 72 if.). 

Under 1920-talet knöts ny personal till arkivet. Dels var det veten-
skapliga krafter, såsom Manne Eriksson (1895-1974), Herbert Gustav-
son, Erik Holmkvist (1895-1966), Dag Strömbäck och Åke Campbell 
vilkas kunskap togs i anspråk för särskilda forskningsuppgifter (Geijer 
1925 s. 97 if., 1926 s. 39 f., 1930:1 s. 56 if.). Dels var det kanslipersonal, 
såsom Dagmar Jönsson/Holmkvist (1902-1973), Ella Ohlson/Odstedt 
(1892-1967) och Gerda Grape (1885-1974) (Geijer 1923 s. 55 f., 1929 
s. 28 if.), vilka kunde fungera som avlastning i vissa expeditionella ar-
betsuppgifter.9  Med införandet av dessa särskilda kanslitjänster skedde 
en faktisk arbetsuppdelning: expeditionsgöromål föll på de icke-veten-
skapliga krafterna, medan akademikerna kunde ägna sig mer åt forsk-
ning, materialgranskning m.m. Detta uttrycktes något senare av Geijer i 
ett brev med orden: "Vid genomgång af inkommande material, vid kor-
respondens o.s.v. skall du ha hjälp. De dyrbara arbetskrafterna skola spa-
ras för sina uppgifter" (Brev från H. G. till S. L. 1933-11-03). 

Med de nya vetenskapliga medarbetarna kom delvis nya forsknings-
områden att fokuseras. Med Herbert Gustavson inleddes t.ex. omfat-
tande språkliga Gotlandsundersökningar och med Erik Holmkvist fort-
sattes och fördjupades den av Torsten Ericsson påbörjade Västmanlands-
undersökningen (Geijer 1927 s. 67, 1928:3 s. 13). I bägge fallen var det 
de båda medarbetarnas bakgrund, personliga intresse och kunskap som 
avgjorde valet av forskningsuppgift. 

Gustavson hade som naturaliserad gotlänning länge arbetat med upp-
teckning av gotländska mål och 1920 ombads han därför av professor 
Noreen och av Geijer att ta itu med redigeringen av en ordbok efter 
bröderna Carl och Per Arvid Säve (Geijer 1919 s. 54, 1927 s. 67 f., 
1928:3 s. 65 f., Källskog 1987 s. 102, Gustavson ULMA band 2529, 
3421). Holmkvist, som var bördig från Nora i Västmanland började som-
maren 1921 en undersökning av sin hemsockens dialekt. 1925, då han 
knöts till Undersökningen, började han gå igenom och komplettera Tors- 

När det gäller Ella Ohlson (från 1934 Odstedt), som först fungerat som meddelare åt 
Nordiska museet, bör det dock påpekas att hon ganska snart kom att få betydligt mer 
ansvarsfulla uppgifter än brukligt för kanslipersonal. Hon blev en flitig folkloristisk fält-
forskare som också bearbetade och utgav sina resultat. Hon författade frågelistor och 
fungerade som granskare av inkommet material. På många sätt blev hennes egentliga ar-
bete därför jämförbart med de vetenskapliga medarbetarnas (Geijer 1927 s. 72, Strömbäck 
1979 s. 46 if., Hedblom 1968 s. 106 if.). Till skillnad från övrig kanslipersonal precisera-
des dessutom Ohlsons arbetsuppgifter på samma sätt som vetenskapsföreträdarnas i dag-
böckerna (ULMA D III a:9 if.). 
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Dagmar Holmkvist, Herman Geijer och Herbert Gustavson i arkivets första lokal på 
Carolina Rediviva den 7 augusti 1928. Foto: Manne Eriksson. (ULMA 28538 s. 4.) 

ten Ericssons Västanfors-samlingar, särskilt från syntaktisk synpunkt. 
Han fortsatte sitt arbete med att undersöka gruvarbetarnas yrkesspråk för 
en specialordbok över gruvspråket. Han författade för dessa ändamål 
flera frågelistor, såsom nr 8 Gruvor, nr 23 Bysmide och hovslageri, nr 26 
Hyttor samt nr 34 Folktro och folktraditioner rörande bergsbruk (Geijer 
1922 s. 83, 1926 s. 71, 1927 s. 79, 1928:3 s. 64, 1930:1 s. 87 f., Eriksson 
1968 s. 100, Lilja 1995 s. 19). Holmkvists arbete var således beroende 
dels av redan existerande undersökningar, dels av hans speciella kunskap 
och intresse. 

Med Manne Eriksson följde en särskild undersökning av Upplands 
allmogekultur. Eriksson var bördig från Östervåla och det mesta av hans 
fältarbete hade koncentrerats dit (Geijer 1921 s. 35, 1922 s. 81). Han 
hade redan innan han knöts till arkivet egenhändigt samlat material för 
en studie av norduppländskt bondeliv, och han betraktades därför både 
som sagesman och som ett slags etnologisk expert med sin bakgrund i 
"uppländsk jord, och med på egen erfarenhet grundad kännedom om 
uppländskt arbetsliv och språk" (Strömbäck 1979 s. 41). Manne Eriks-
son författade en rad frågelistor bl.a. om Bin och biskötsel, Hägnader, 
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Tjärbränning, Träslöjd och Slåtter (Geijer 1930:1 s. 85, 1932:3 s. 116 f., 
Lilja 1995 s. 19). 

Under 1920-talet påbörjades en utökad bearbetning av existerande 
och inkommande material. En första sådan var uppordnandet av den år 
1923 avlidne Torsten Ericssons efterlämnade samlingar (Geijer 1925 s. 
106). Här blev det tydligt att den starka individuella specialiseringen och 
avsaknaden av ett för dialektforskarna gemensamt arbetssätt ställde till 
problem. 

Det visar sig också, att han arbetat med ett förhållandevis ganska sparsamt, men 
sovrat ock ovanligt mångsidigt material, som ej stannar vid de mäst odlade de-
larna av ljudlära ock formlära, utan jämväl omfattat ett stort antal, tydligen efter 
ett visst system efterforskade ordgeografiska frågor ock synpunkter samt talesätt 
ock vändningar, som innebära karakteristika hos dialekterna [i Vsm1]. Han tycks 
däremot ha försmått att genomgående operera med stereotypa fråg[e]listor, lik-
som han också tydligen försmått att anteckna så mycket som möjligt. Vad som 
på varje särskild ort antecknats, är antecknat mot bakgrunden av vad han förut 
visste om västmanländskan i stort. Överhuvud taget synes det, som om han mera 
lyssnat och tänkt, än frågat ock skrivit, ock vad han tänkt finns i regel blott antytt 
på ett ensamt för hans egen användning av papperen beräknat sätt. Själva det 
ytterst snabba nedskrivningssättet, med ett system av mycket långt drivna för-
kortningar, ett system som han utbildat delvis med anlitande av ur stenografi 
hämtade tecken, göra hans anteckningar otillgängliga för den, som vill använda 
dem utan att ständigt behöva dechiffrera dem ock utan att själv arbeta sig in i 
materialet ock i synpunkterna. 

Då innehållet för det allra mästa består av sammanhängande täxt, vari de ur 
språkgeografisk synpunkt viktiga orden ej markerats på annat sätt än ... med 
fonetisk beteckning ... blir användningen för andra, som önska hastigt vinna 
upplysningar om målen ur var sina synpunkter, så mycket obekvämare, på samma 
gång frekvensen av mindre viktiga ord blir förhållandevis stor (a.a. s. 113). 

Citatet antyder att idealföreställningen om att det låg en "styrka i att utan 
ledtråd, utan skolning eller träning söka sig fram, följande sitt eget per-
sonliga initiativ och intresse" (Geijer 1932:3 s. 177) i det verkliga arbetet 
uppfattades som ohållbart. Tvärtom borde arbetet följa fasta, gemen- 
samma principer för att lyckas.' 

Ett annat bearbetningsprojekt, som möjliggjordes tack vare personal-
förstärkningen, var den renskrivning av primäranteckningar som Lars 
Levander behövde för utgivningen av dalmålsordboken. Anteckningar 
renskrevs som alfabetiskt ordnade ordlappssamlingar med uppslagsord 
(a.a. s. 110 f.). Detta ansågs behövligt då det "framträtt behov av att ha 
det nu på 21 sockenavdelningar splittrade materialet från Övre Dalarne 
sammanfört i en enda, för hela området gemensamt genomförd alfabe-
tisk uppslagsföljd". Därför planerades "uppläggandet av en från socken- 

Ser jag emellertid till just Torsten Ericssons samlingar kan jag se ett annat budskap i 
citatet. Ericssons speciella skrivsätt och piktur gör, åtminstone för en sentida betraktare, ett 
rörigt och näst intill oläsligt intryck. 
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ordsamlingarna skild serie blad i större format (8:0) än vanliga ordlap-
par". Det var nämligen "en angelägenhet av synnerlig vikt, att en ratio-
nell anordning nu åstadkommes, som kan uppfylla behovet av lätthanter-
lighet ock anpassningsförmåga, efter det fortskridande arbetets krav". 
Samtidigt betonades det "kommande behovet av att ett gemensamt ord-
samlingsregister för hela det svenska språkområdet ... ett register som är 
detsamma som stommen till en ny allmän svensk dialektordbok" (Geijer 
1926 s. 51). 

Ett sådant nytt kortsystem för ordsamlingar, ett slags ordregister för 
varje särskilt landskap, lades också för andra delar av landet (bl.a. Väst-
manland och Västergötland) upp på förtryckta 8:o-kort, där alla kända 
belägg för ett sökt ord noterades från socknarna i landskapet (Geijer 
1928:1 s. 27 if.). Detta nya system förenklade arbetet med att söka pro-
vinsiella belägg och varianter för ett givet ord. Det gav också förnyade 
insikter i vad som fanns och vad som saknades i samlingarna och blev 
därmed en utgångspunkt för förnyade insamlingar. Men framför allt ska-
pades med detta nya system ytterligare möjligheter för ett slags gemen-
samt arbetssätt för landskapsundersökningarnas del. De ordregister som 
lades upp på 8:o-kort blev nämligen, i likhet med svaren på de riktade 
frågelistorna, inbördes jämförbara eftersom de utarbetades utifrån en ge-
mensam princip. I förlängningen tjänade också dessa ordregister som 
underlag för arkivets riksundersökning, den undersökning som skulle 
resultera i en dialektordbok. 

Det är således att märka att 1920-talets faktiska arbete innebar att 
initiativ togs till ett slags gemensamt arbetssätt, som tidigare inte funnits. 
Undersökningens medarbetare började utarbeta arbetsmetoder som blev 
vägledande för hur de kom att strukturera sitt arbete. Därmed kom den 
starka individualiseringen från tidigare år att minimeras och ett slags 
vetenskaplig praxis att utformas. Detta, tillsammans med tillkomsten av 
speciella kanslitjänster, var ett viktigt led i den professionalisering, det 
vetenskapliggörande av arbetet som var utmärkande för verksamheten 
vid arkivet under 1920-talet. 

Folkminnesundersökningen 
Den viktigaste strukturella förändringen under 1920-talet bestod emel-
lertid i tillkomsten år 1928 av en speciell folkminnesundersökning med 
docent Johan Götlind som ledare. Redan under 1910-talet hade behovet 
av en särskild folkminnesundersökning diskuterats. Geijer påpekade i 
verksamhetsberättelsen för år 1918 att "den ram, som från början gavs", 
dvs. att Undersökningen i första rummet skulle samla dialekter på lands-
bygden, hade "börjat visa sig i allt högre grad för trång" och han menade 
att "frågan om folkmålsundersökningarnas utveckling sammanhänger 
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... på det närmaste med frågorna om folklivs- ock folkminnesforsk-
ningen ock måste lösas" (Geijer 1916 s. 29, 1919 s. 42 f.). 

Materialgenomgången och uppordningen under 1910-talet hade visat 
att Undersökningens samlingar innehöll en inte obetydlig mängd uppgif-
ter ("täxter") som föll utanför ordsamlingarna och som behövde behand-
las på ett speciellt sätt. Det gällde sakuppgifter om materiella och sociala 
förhållanden, längre och kortare berättelser osv, som inte alltid var pri-
märt språkligt intressanta men som ur dialektforskarnas synvinkel ut-
gjorde omistliga illustrationer till det samhälle där dialekten talades. Det 
var naturligtvis av vikt att detta icke-språkliga arkivmaterial fick sin ord-
ning såsom dialektuppgifterna fick sin. Till viss del var således folkmin-
nesundersökningen påkallad av rent praktiska uppordningsbehov. 

Geijers ovan citerade uttalande antyder dock att det fanns en medve-
tenhet hos honom om att folkmål och folkminnen hängde samman. Detta 
var inte bara retorik utan grundat på övertygelse. Geijer hade i sina ung-
domsår varit en flitig fältarbetare med långa vistelser i väglösa och otill-
gängliga jämtska och ångermanländska byar. Han hade därvid bedrivit 
ett slags deltagande observation genom att bo hos "konservativa bön-
der", leva deras liv och tala deras språk. Genom sin djupa förtrogenhet 
med fältarbetet hade han utvecklat en känsla för att språket knappast 
kunde studeras som skilt från det levda livet (Strömbäck 1944 s. 6 if.). 
Geijer hade också under sina vandringar samlat ett icke ringa antal folk-
loristiska texter. Redan J. A. Lundell hade för övrigt påpekat att studiet 
av folkmålen var av betydelse "ej blott för kännedomen om språkbild-
ningen, utan ock särskilt för användningen av denna kännedom vid lös-
ningen av etnografiska eller i allmänhet historiska spörsmål". Levander 
menade dessutom att "de svenska talspråksforskama alltjämt bibehöllo 
ett visst intresse även för den verklighet, som trädde dem till mötes i 
folkspråket" (Lundell 1880 s. 66, Levander 1936 s. 19). 

I konkret handling visade sig denna övertygelse i arbetet med nyin-
samling via frågelistor där den s. k. ord och sak-metoden tilllämpades 
(Geijer 1927 s. 60 f., Strömbäck 1979 s. 30 if., Nyman 1979 s. 81). Från 
1920-talets mitt skedde således en förändring i inställningen till insam-
ling av folkminnen. Dessa, i form av materiella, sociala och andliga kul-
turyttringar, tillmättes ett större värde som insamlingsföremål, även om 
det ännu skedde utifrån språkforskningens särskilda behov och metodo-
logiska ideal (jfr Geijer 1928:2 s. 26 if.). Till en viss del var betoningen 
av behovet av en folkminnesundersökning alltså en fråga om en veten-
skapligt anlitad metod men även uttryck för en förändrad inställning till 
dialektstudiets inriktning och mål, sannolikt framvuxen ur den erfaren-
het arkivets personal nu skaffat sig om sitt material och dess möjligheter 
som forskningsmaterial, men också resultatet av de satsningar på lexika-
lisk utgivning som bl.a. dalmålsordboken innebar. 
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Under en lång tid har det mästa arbetet ock den mästa uppmärksamheten för de 
allra flästa dialektforskares vidkommande tagits i anspråk av materialsamlingar 
ock utredningar rörande först ljudhistoria ock formlära, senare även dialekt-geo-
grafiska förhållanden ... Andra sidor av dialektforskningen ha blivit mycket 
mindre odlade. Att tyngdpunkten länge varit förlagd till vad som gäller ljudut-
veckling ock formutveckling, har varit helt naturligt. Detta ej blott med hänsyn 
därtill att inom de senaste årtiondenas lingvistisk-språkvetenskapliga arbete över 
huvud taget ljudlära, särskilt ljudhistoria, ock formlära varit vad som mäst all-
mänt odlats, utan även med hänsyn till dialektforskningens särskilda förhållan-
den. Uttalet, de regelbundna ljudmotsvarigheterna, ordböjningen måste alltid bli 
det allra första dialektforskaren har att sätta sig in i, innan han kan börja med 
vare sig att samla ord ur ordbokssynpunkt eller att uppteckna täxter ... Det är en 
mångsidigare ordforskning förbunden med sakforskning som nu synes bli den 
största angelägenheten för dialektforskningen (Geijer 1928:1 s. 27 ff.). 

Bakom önskemålen om en folkminnesundersökning dolde sig dock kan-
ske även strategiskt ekonomiska motiv. En utvidgad profil skulle ju i 
praktiken kunna innebära ökade anslag, vilka skulle möjliggöra en mer 
kontinuerlig och framför allt mer säkerställd arbetssituation. Eftersom 
dialekterna förklarades i utdöende skulle deras insamlande vara ändligt. 
Med en utökning av ansvarsområdet skulle därför den faktiska tid Un-
dersökningen behövde väsentligen ökas. Detta skulle i förlängningen 
innebära att medarbetarna var garanterade arbete för en längre framtid. 
Till viss del kan därför önskemålen om en folkminnesundersökning tol-
kas som ett utslag av ekonomiskt tänkande, som ett sätt att "se om sitt 
hus", men jag är böjd att tro att detta trots allt var ett under- eller sidoord-
nat skäl. 

Ordningsbehovet, metodinsikten eller penningfrågan räcker nämligen 
inte som förklaring till satsningen på en särskild folkminnesundersök-
ning. Som en överordnad princip ser jag i stället professionaliserings-
strävandena som den egentliga drivkraften. Med professionaliseringen 
av ett yrke följer ofta tendensen att dra in en större verksamhet i det egna 
reviret, att lägga under sig så mycket som möjligt inom kunskapsområ-
det. Detta sker dels för att visa kompetens, dels som avgränsning gente-
mot andra yrken (Selander 1989 s. 111, Ambjömsson 1990 s. 129, Jo-
hannisson 1994 s. 172, 222). Genom att försöka få till stånd en speciell 
folkminnesundersökning skulle arkivet kunna muta in ett för verksamhe-
ten nytt, men med det ursprungliga arbetet sammanhängande, område 
och därmed utöka sitt kompetens- och kunskapsområde. Detta var även 
en viktig markering i striden inom fältet, där organiserade folkminnes-
undersökningar bedrevs i Lund och i Göteborg. Uppsala ville inte vara 
sämre. 

Under det tidiga 1920-talet var därför Geijer, vid sidan av sitt arbete 
vid Undersökningen, sysselsatt med att utarbeta sin del av folkminnes-
kommitt&ns betänkande inför denna utredning som kom att heta SOU 
1924:26-27 Ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekultu- 
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ren. Som en följd av arbetet med utredningen skedde under det tidiga 
1920-talet en sammanräkning av arkivets samlingar (Geijer 1922 s. 63). 
Detta arbete, som sannolikt bidrog till att ytterligare kunskap om det 
faktiska materialet erhölls, tog en stor del av arbetstiden i anspråk. 

Eftersom Betänkandet inte ledde till någon åtgärd från statsmakten 
ingavs 1927 en ny petition i frågan. Där betonades att en folkminnes-
undersökning verkligen var av nöden, dels för att redan insamlat mate-
rial innehöll folkminnen, som nu krävde specialistkompetens för att rätt 
kunna utnyttjas, dels för att folkminnena, liksom dialekterna, snabbt för-
svann. Det var en nationell angelägenhet att de, i likhet med folkmålen, 
tillvaratogs. I petitionen begärdes därför medel till utforskning av folk-
minnena, varmed avsågs "allmogens genom muntlig tradition bevarade 
andliga kultur i form av tro, sed och diktning", dvs. i realiteten en folklo-
ristisk undersökning. 

Bakom detta låg en uppfattning hos dem som undertecknat petitionen, 
att med allmogeforskning avsågs folkmålen (med ortnamnen inbegripna), 
den materiella kulturen och folkminnena. För Uppsalas del bedömde de 
sakkunniga situationen vara sådan att behoven av dokumentation av folk-
mål och materiell kultur redan var tillgodosedda, medan en folkminnes-
undersökning ännu saknades (Underdånig ... 1927 s. 33 if.). Därmed 
avsågs att ord och sak-forskningen var tillfyllest när det gällde dokumen-
tation av materiell kultur. De som vid arkivet arbetade med den materiella 
kulturen var framför allt den kulturhistoriskt intresserade språkmannen 
Lars Levander, som betraktades som "språkforskare och etnolog", men 
även Manne Eriksson, som fått "nyttig skolning i etnologisk fältteknik" 
genom att delta i Nordiska Museets byundersökningar i Uppland och 
Tornedalen. Han hade dessutom varit rektor för en svensk realskola i 
Kina, något som varit "befruktande för hans vida etnografiska och språk-
liga intressen" (Geijer 1931 s. 120, Strömbäck 1979 s. 38, 41, 1952 s. 52, 
Hedblom 1975:4 s. 67 if.). Någon formellt akademisk utbildning för 
uppgiften hade dock ingen av dem. De var i stället exempel på att profes-
sionalitet inte bara beror på utbildning utan också är ett resultat av en 
inlärningsprocess och av tyst kunskap (Brante 1989 s. 45). 

I samband med arbetet för Petitionen gjordes utredningar kring folk-
minnesinsamlingen bl.a. från Uppsala. Där utvärderades den dittillsva-
rande verksamheten på ett utförligt och sammanfattande sätt (Geijer 
1928:2). Ansträngningarna ledde denna gång till att lotterimedel verkli-
gen beviljades till inrättandet av en folkminnesundersökning vid arkivet 
(Geijer 1929 s. 25 f.). 

I samband med denna förändring antog Undersökningen år 1928 ett 
nytt namn: Landsmålsarkivet — institut för undersökning av svenska dia-
lekter och folkminnen (a.a. s. 21). Med det nya namnet blev professiona-
liseringen ännu tydligare. Det var inte längre fråga om en smärre "Un- 
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dersökning" — det var fråga om ett institut och som sådant var det i 
princip jämställt med andra statliga institut. Betydelsen av detta förhål-
lande uttrycktes explicit i de tal som J. A. Lundell, Johan Götlind och 
Sigurd Erixon höll när Geijer avgick som chef 1938. Bl.a. Erixon påpe-
kade att Geijer 

... genom sin outtröttliga övertalelseförmåga förmått staten att betala ut de sum-
mor, som det nu rör sig om, ock på så sätt lyfta Landsmålsarkivet ifrån dess 
ringa början på nollstadiet till en institution, som snabbt närmar sig 200 000-
kronors-anslaget (Erixon 1939 s. 25 f.). 

I och med inrättandet av folkminnesundersökningen fick arkivet således 
en delvis ny profil genom att insamlingen inte längre främst skulle gälla 
dialekterna. Nu skulle även folkminnesinsamling ägnas egna undersök-
ningar och inte bara åstadkommas som biprodukter vid primärt språkliga 
inventeringar. Som en markering av detta ser jag utvecklandet av det 
sakliga registret, realkatalogen, vars första version tillkom redan 1928. 
Det blev ett betydelsefullt internt arbetsredskap för den nya avdelningen 
och för arkivet i stort (a.a. s. 25 if., Geijer 1930:1 s. 64 f.). Realregistret, 
som var ett hänvisningsregister över folkliv och folktraditioner i arkivets 
manuskriptsamlingar, blev folkminnesmaterialets viktigaste ordnings-
princip. Det erbjöd dessutom ytterligare en ingång till uppteckningarna, 
en ingång som dittills saknats, nämligen en sakligt-innehållslig sådan. 

Folkminnesundersökningen medförde således att ett nytt självständigt 
undersökningsområde inmutades och att arkivets kompetensområde där-
med vidgades, men ändå blev undersökningarna inom den nya avdel-
ningen redan från början starkt begränsade. Folkminnesundersökningar 
bedrevs nämligen i begynnelsen just i den i 1927 års Petition begränsade 
meningen "andlig allmogekultur" varvid insamlingen främst kom att 
gälla traditioner rörande folkdiktning, folktro och folksed (Geijer 1930:1 
s. 53, 70 f.), dvs, endast en smal del av folkkulturen. Den materiella och 
sociala sidan av folkkulturen blev inte föremål för avdelningens omedel-
bara intresse. Det som samlades in var dessutom material ur en folkkul-
tur tänkt i delar, i lösa traditioner, inte i funktionella helheter. Folkmin-
nen samlades i form av texter. Som en illustration till detta kan anföras 
Geijers tillfredsställelse med att 

Till ock med på folkdiktningens område har ännu mycket kunnat erhållas i jäm-
förelsevis väl bevarat skick, t.ex. vissa sägner, gåtor, vallåtar, dansvisor m.m., 
medan annat mera sällan eller knappast alls numera anträffats i ett sådant skick, 
att man kunnat vara övertygad om att det är en obruten tradition som kvarlevat 
(Geijer 1931 s. 117). 

På flera punkter styrdes insamlingen också av vid tiden pågående veten-
skapliga bearbetningar, så exempelvis när det gällde julfirande, frieri- 
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och äktenskapsseder, idrottslekar och sägenmotivet Odens jakt (Geijer 
1931 s. 117 f.). Insamlingen av jultraditioner gjordes för Hilding Celan-
der, som under 1920-talet förberedde sin materialsammanställning 
Nordisk Jul 1(1928). Skälet till att material kring frieri och bröllop sam-
lades var att K. Rob. V. Wikman i Åbo arbetade med sin avhandling Die 
Einleitung der Ehe, vilken kom i tryck 1937 (Brev från H. G. till E. 0. 
1927-06-17, Lilja 1990:2 s. 48 if., Celander 1928, Wikman 1937). 

Det två sistnämnda insamlingsämnena, idrottslekar och sägenmotivet 
Odens jakt, var exempel på att områden som folkminnesundersökning-
ens ledare Johan Götlind själv omhuldade prioriterades vid insam-
lingen. Götlind var utbildad inom litteraturhistoria och språkvetenskap. 
Han hade redan tidigt i sin karriär intresserat sig för folkdiktning, speci-
ellt dess metriska sida. Genom sitt engagemang i den uppsaliensiska 
studentföreningen Philocoros kom han dessutom att aktivt syssla med 
dans och lek. Just lekarna skulle bli hans specialområde inom folkmin-
nesforskningen och resultera i en rad publikationer, bl.a. i bandet om lek 
och idrott i serien Nordisk Kultur (band 24, 1933). Götlinds intresse för 
lekarna ledde till att många upptecknare under åren 1927-1928 samlade 
material just inom detta område (Geijer 1929 s. 68 if.). Men Götlind 
intresserade sig också för sägner och då särskilt den om Odens jakt, 
vilken han gjorde till föremål för en bred studie, som dock aldrig full-
bordades (Geijer 1931 s. 120, Eriksson 1940 s. 47, 53). Vid återkom-
mande tillfällen höll han dessutom instruktionskurser, där han föreläste 
om sägner och instruerade i upptecknandet av dem (Geijer 1929 s. 71, 
1930:1 s. 87). 

Återigen kan jag således konstatera att enskilda människor bakom 
verksamheten påverkade dess inriktning och avgränsning. Liksom när 
det gällde dialektundersökningarna byggde folkminnesundersölming-
ama på ett urval där existerande kunskap och personligt intresse satte 
ramarna. Att Götlind valdes till ledare för folkminnesundersökningen 
var heller ingen tillfällighet. Han var den ende i personalen som någor-
lunda utförligt sysslat med folkminnesfrågor och denna hans förvärvade 
kompetens ansågs borga för att de nya undersökningarna skulle bli kor-
rekt skötta. Någon formell utbildning hade han dock inte. Han var därför 
liksom Levander och Eriksson exempel på att professionalitet inte bara 
bedöms utifrån formell akademisk utbildning utan också ses som ett re-
sultat av en lärlingsprocess och av tyst kunskap (Brante 1989 s. 45). 

Undersökningarna, såväl de språkliga som de folkloristiska, bedrevs 
under hela 1920-talet uteslutande på landsbygden. Dels hölls en rad sti-
pendiater, studenter och andra forskare samt ortsmeddelarna sysselsatta 
med dokumentation, dels låg tjänstemännen själva ute i fält. Uppgifter 
samlades både genom inventering av redan befintligt skriftligt material 
och genom utfrågning av sagesmän. Återigen kan jag således konstatera 
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att i realiteten uppsöktes inte endast muntliga primärkällor, något som 
emellertid förespråkats av idealet. 

I fältundersökningarna användes frågelistor. Vid en Dalaresa 1922 läm-
nade Geijer en upplysning om hur besvarandet av en sådan kunde gå till. 

Under den del av resan, som utfördes av Levander ock Geijer gemensamt, ... 
bestod ... arbetet ... i att söka genom samtal få fram sådana ord ock exempel, 
som eftersöktes (Geijer 1923 s. 55). 

Insamlingsstrategin var således att tillvarata inte allt men söka efter just 
det man ville ha, dvs, det som efterfrågades i frågelistan. Frågelistan fick 
därmed en styrande funktion i fältet. De ideala idéerna om att undersök-
ningar skulle göras "folket ovetande" eller att de skulle vara allsidiga 
motsvarades således i det verkliga arbetet av strikta urval och medveten 
styrning till viss kunskapsproduktion. Att det dessutom var naturligt för 
upptecknarna att i första hand vända sig till äldre sagesmän belystes av 
att Geijer särskilt påpekade att Erik Holmkvist vid en dialektinventering 
i Köping gjort jämförelser "mellan äldre ock yngre personers språk, var-
vid en del intressanta skiljaktigheter konstaterades" (Geijer 1928:1 s. 85). 

Insamlingen av folkminnesmaterial ökade märkbart under 1920-talet 
och särskilt sedan folkminnesundersökningen tillkommit. Då omnämn-
des t.o.m. en enskild riktad undersökning kring Mikaeli, som utförts i 
samarbete mellan en forskare (Maja Forsslund) och arkivet (Geijer 1929 
s. 59 f.). Det folkminnesmaterial som upptecknades i fältet kallades nu 
inte längre bara "täxter" för att skilja ut det från orduppteckningarna. 
Det kom i stället att benämnas som folkloristiskt, kulturhistoriskt eller 
etnografiskt material. Detta ser jag som ett tecken på att folkminnesupp-
teckningarna, åtminstone i praxis, höll på att få en egen status. Idén om 
folktraditionen som en mängd lösa delar möjliga att teckna upp blev ofta 
belyst i verksamhetsrapporterna, t.ex. när Geijer skrev att upptecknaren 
Karl Lärka för arkivets räkning "i orten redigerat och hit insänt över 500 
blad innehållande på Sollerön gjorda uppteckningar av ord, ordstäv, tale-
sätt, folkloristiska ock etnografiska notiser" eller att Ella Ohlson besökte 
"Bygdoms by i Arnäs socken, där uppgifter om redskap ock arbeten, om 
gamla byordningar samt om fäbodväsendet samlades samt ord, ortnamn 
ock folklore antecknades" (Geijer 1922 s. 57, 76 f., 1929 s. 73). Kulturen 
spaltades upp, klassificerades och benämndes och gjordes därmed han-
terlig. Något holistiskt perspektiv eller något tänkande i kontext prakti-
serades därmed inte i det reella arbetet. 

Verksamheten utvärderas 
I den sammanfattande utredning som var underlag för Petitionen till 
Konungen 1927 rörande undersökningarna av svenska dialekter och 



107 

folkminnen redogjorde ULMA:s föreståndare Herman Geijer för hur de 
uppgifter arkivet påtog sig 1912 hade lösts. Han påpekade där att åtagan-
det att samla och ordna det befintliga materialet planenligt hade slutförts 
under åren 1914-1920. Målet att "utfylla de viktigaste luckorna" i den 
"språkgeografiska dialektkännedomen" hade uppfyllts medan målet att 
utarbeta en allmän svensk dialektordbok (den s. k. riksundersökningen) 
endast hade blivit förberett (Geijer 1928:2 s. 3 if.). Arbetet på komplette-
ring och kontrollering av det dialektgeografiska materialet hade bedrivits 
i 20 landskap. Härvid påpekade dock Geijer att endast fem landskap fått 
sina egna monografier och av dessa framhöll han Dalarna som allra vik-
tigast, ty "övre Dalarne ... torde vara det mäst givande ock på samma 
gång mäst krävande undersökningsområdet i riket såväl i fråga om folk-
språket som i fråga om gammal allmogekultur i det hela" (a.a. s. 7 f.). 
Geijers uttalande visar att Dalarna vid det här laget hade status som det 
kanske viktigaste landskapet att undersöka.11  

Av Geijers sammanställning framgick att han kände sig någorlunda 
nöjd med hur arbetet fortskridit. Hans summering visade att flera av de 
arbetsuppgifter Undersökningen påtog sig 1912 tillfredsställande hade 
slutförts och detta inom rimlig tid. Men han underströk också att andra 
sysslor, sådana som var betydligt mer tidskrävande, ännu bara förberetts. 
Han betonade även att stora brister fanns i det material som lagts till 
arkivets samlingar. Dessa brister bestod framför allt i att dialektunder-
sökningarnas resultat var svåröverskådliga och långt ifrån fullständiga. 
De utgjordes av ett relativt begränsat ordförråd, vilket ofta gjorde det 
omöjligt att följa ett ovanligare ords utbredning och variation. Avsakna-
den av längre texter innebar dessutom att fraseologiska och syntaktiska 
studier inte på ett tillfredsställande sätt kunde bedrivas. 

Bristerna, menade Geijer alltså, berodde inte på samlingarnas ordning 
utan sammanhängde framför allt med att bearbetning inte kunnat företas 
i tillräcklig omfattning. Det var därför svårt och tidsödande för forskarna 
att söka i materialet, och arbetskrafter för att uppställa en allmän ord-
och sakkatalog behövdes. Arbetet vid arkivet måste alltså fortsätta och 
helst intensifieras. Geijer visade på detta sätt undersökningarnas trovär-
dighet både genom att diskutera vad de redan uträttat och vad de skulle 
kunna tänkas orka med i framtiden om bara medel anslogs (Geijer 
1928:2 s. 5 if.). Skrivelsen, som skickligt balanserade mellan belysande 
fall på framgångar och antydningar om misslyckanden eller tillkorta-
kommanden, var ett gott exempel på den professionalitet som genomsy-
rade arbetet vid arkivet under 1920-talet. Den visade också den tendens 
till ökad bearbetning som var utmärkande för denna tid. 

Sammantaget innebar 1920-talet nämligen en förnyelse- och bryt- 

11  Inte helt oviktigt är det väl heller att Geijer var född i Dalarna (Strömbäck 1944 s. 4). 
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ningstid. Medvetenheten om den egna arbetsuppgiften ökade, metoderna 
utvecklades och riktad insamling av såväl dialekter som folkminnen 
kom till stånd. 1910-talets inominstitutionella arbete fortsattes men utö-
kades med en tilltagande utåtriktad verksamhet, inte minst i och med 
uppbyggnaden av ortsmeddelamätet. Större betoning kom att läggas på 
nyinsamling och bearbetning där ett slags gemensamma ramar för arbe-
tet utformades. Verksamheten professionaliserades och arbetet veten-
skapliggjordes, dels i och med namnbytet, dels i och med tillkomsten av 
folkminnesundersökningen Som goda exempel på dessa vetenskaplig-
görande tendenser ser jag uppbyggnaden av realkatalogen och de mono-
grafiska frågelistorna. Dessa kom att fungera som ett slags verklighets-
modeller, som ett sätt att göra empirin hanterlig i det faktiska arbetet. 
Såväl katalogen som frågelistorna blev utslag av den professionalitet 
som genomsyrade arbetet vid arkivet. När tjänstemännen skaffat sig er-
farenhet av och överblick över kunskapsområdet, blev det också möjligt 
för dem att bygga dessa modeller. Och från dessa modeller kunde sedan 
fortsatta undersökningar utgå. 

Arbetsuppgifterna delades också tydligare upp mellan akademiskt ut-
bildad och icke-akademisk personal. Specialiseringen och begräns-
ningen i undersökningarna, såväl inom landskapsundersökningarna som 
inom folkminnesundersökningen, kvarstod dock. Idealbilden av under-
sökningarna, sådan den skisserats i SOU 1924:26-27, "att erhålla en så 
fullständig belysning som möjligt av alla folklivets företeelser, att vinna 
en så klar översikt som möjligt av var och en av dessa företeelsers sprid-
ning" (SOU 1924:26 s. 38), förverkligades dock knappast i det verkliga 
arbetet. Tvärtom byggde undersökningarna på ett strikt, personligt styrt 
urval av områden. Inte heller lades undersökningarna upp så att "totalsy-
nen på allmogelivet som en enda hel och i alla sina enskildheter samman-
hängande civilisationsform" tillfredsställdes. I stället samlades kulturen, 
bl.a. med hjälp av de strukturerade frågelistoma, i sina beståndsdelar i 
form av ord eller sakupplysningar eller folkloristika. Under 1920-talet 
kan jag således iaktta stora diskrepanser mellan ideal och verklighet. 

Etnologin och frågelistmetoden 
Under 1930-talet fick arkivet en fastare organisation genom att en före-
ståndar- och två medarbetartjänster inrättades. Herman Geijer blev före-
ståndare och Johan Götlind och Lars Levander hans vetenskapliga med-
arbetare (Geijer 1932:1 s. 69). Den nya organisationen innebar naturligt-
vis ytterligare en viktig markering av arkivets status som institut. Om 
namnbytet givit vetenskaplig tyngd åt arbetsuppgifterna, gav inrättandet 
av de statliga tjänsterna tjänstemännen ett officiellt erkännande som ett 
slags experter. De var knappast längre några ideella entusiaster som iv- 
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rigt samlade i nationens namn, finansierade av lotterimedel och hop-
tiggda pengar, de upphöjdes till statliga tjänstemän med ett visst ålagt 
uppdrag och med en fastställd lön. Omorganisationen blev därför ett 
viktigt led i professionaliseringen av verksamheten. 

Samtidigt knöts större vetenskaplig personal till undersökningen. Det 
gällde krafter som Folke Hedblom, Stig Björklund (f. 1919), Richard 
Broberg (1910-1988), Gunnar Granberg (1906-1983), Imber Nordin-
Grip (1899-1963), Delmar Olov Zetterholm (1905-1969) och Julius Ej-
destam (f. 1912) m.fl. (Geijer 1936 s. 24 if., 1938 s. 32 if., Eriksson 
1944 s. 84). 

Liksom under tidigare skeden innebar nya medarbetare att delvis nya 
områden kom att undersökas. I och med att Zetterholm, som 1926 påbör-
jat en undersökning av ångermanländska mål, mer permanent började 
arbeta vid arkivet från år 1931 tillkom en särskild ångermanländsk land-
skapsundersökning. Den finansierades med gåvomedel och bestod ur-
sprungligen i redigering och utgivning av Johan Nordlanders Ordbok 
över Multråmålet som trycktes 1933 (Geijer 1927 s. 80, 1932:3 s. 121, 
1933 s. 59 f., 1934 s. 126). Från 1934 arbetade Zetterholm vid arkivets 
riksundersökning, dvs, den undersökning som i förlängningen skulle 
leda till en allmän svensk dialektordbok. Han kom dock därvid att be-
gränsa sig till sakligt sett smala sektorer, bl.a. till att bearbeta svaren från 
en förfrågan om husdjursbenämningar och lockrop. Han kom i detta ar-
bete att syssla en hel del med kartering av beläggen för dessa företeelser 
(Geijer 1933 s. 369, 1936 s. 34, 1937 s. 58, Eriksson 1970 s. 97 if.). 
Zetterholms anställning medförde ytterligare en specialistkompetens, 
dvs. specialiseringen och begränsningen till relativt snäva områden do-
minerade även inom den brett syftande riksundersökningen. 

1930-talet är dock intressant kanske framför allt eftersom det var då 
etnologin som disciplin befäste sin ställning vid arkivet. Den 25 juli 
1930 tillträdde FD Åke Campbell tjänsten som ledare för folkminnes-
undersökningen (Geijer 1932:1 s. 84). Detta innebar i realiteten att arki-
vet för första gången anställde en akademiskt utbildad etnolog, och inte 
vilken etnolog som helst, utan den ende som dittills i landet framlagt en 
avhandling inom ämnet nordisk etnologi (Vallström 1995 s. 137). Camp-
bells inträde som ledare för folluninnesundersökningen blev ett viktigt 
led i etnologins professionalisering. 

Tidigare hade insamling och bearbetning av folluninnesmaterial (jag 
avser då såväl materiell som social och andlig kultur) vid arkivet huvud-
sakligen skett genom endast språkligt skolade undersökare som Götlind, 
Levander och Eriksson. Dessa bedömdes som kapabla utifrån den av 
språkvetarna omhuldade föreställningen att dialektupptecknande var be-
tydligt svårare än folkminnesupptecknande. Ett sådant synsätt var ett 
naturligt resultat av att språkforskningen (nordiska språk) sedan länge 
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var en etablerad disciplin, medan etnologin eller folkminnesforskningen 
ännu inte hade tillnärmelsevis lika erkänd vetenskaplig status vid univer-
siteten. Den var också en följd av att arkivet från början varit avsett att 
främst undersöka folkmålen, med aktgivande på folkminnena endast om 
tillfälle och tid gavs. Av det skälet kunde Geijer kalla folkminnena "mera 
populära" och folkmålen "betydligt mer arbetskrävande" för uppteckna-
ren (Geijer 1928:2 s. 22, 26). Och Götlind kunde konstatera att 

... var och en, som hyser verkligt intresse för uppgiften, kan hjälpa oss även med 
insamlingsarbetet. Att uppteckna sagor, sägner, ordspråk, gåtor, visor, skrock av 
allehanda slag kan en var, som bara är samvetsgrann och skriver precis så, som 
det är, och varken tar från eller lägger till (Götlind 1919 s. 6). 

Idén om att det var enklare att uppteckna innehåll än dialekt utgick också 
ifrån en, om än inte alltid explicit uttalad, föreställning om att språkligt 
skolade upptecknare genom flitiga fältvistelser kunde förvärva förmågan 
att uppteckna follaninnen eller att de om de var uppvuxna bland allmo-
gen hade ett slags "medfödd" förutsättning att göra goda folkminnes-
uppteckningar, även om de inte längre levde i sin ursprungliga miljö 
eller formellt hade utbildat sig för uppgiften. Tjänstemän sådana som 
Herman Geijer och Lars Levander, vilka båda levat länge i fältet ansågs 
ha förvärvat förmågan (Strömbäck 1952 s. 54, 1944 s. 7). Sådana som 
Manne Eriksson, Ella Odstedt, Johan Götlind och Erik Holmkvist var 
alla sprungna ur bondemiljö och hade "levt folkets liv" och "deltagit i de 
i en gammaldags jordbrukarebygd bland allmogen förekommande arbe-
tena". Denna deras bakgrund ansågs viktig för deras kompetens som 
samlare och bearbetare av såväl materiell som social och andlig kultur 
utanför den rena språkvetenskapen (Geijer 1928:1 s. 60, Eriksson 1940 
s. 47, 1968 s. 99, Hedblom 1968 s. 106, 1975:2 s. 67, Strömbäck 1979 s. 
41, 47). Deras kompetens var först och främst jämförbar med lekmän-
nens inom ortsmeddelarnas krets. Men till skillnad från dessa ansågs de 
dessutom vara kompetenta att bedöma och analysera materialet, något 
som inte tillhörde upptecknarnas uppgifter. 

I kraft av sin speciella vetenskapliga kompetens, som innefattade både 
etnologi och folkminnesforskning, kunde emellertid Campbell muta in 
ett område där han, vad formell akademisk utbildning anbelangade, inte 
behövde konkurrera med övriga medarbetare om tillgång på giltig kun-
skap. Hans sakkunskap togs t.ex. tillvara på så sätt att han omedelbart 
kom att börja fungera som granskare av uppteckningar från "folkloris-
fiska och kulturhistoriska synpunkter". Han författade rent folkloristiska 
frågelistor, han handledde upptecknare, gav råd till hembygdsforskare 
och andra intresserade och upprätthöll kontakter med vetenskapligt arbe-
tande folkminnessamlande institutioner i och utanför landet (Geijer 
1933 s. 52, 1936 s. 49 f.). Som kulturgeografiskt inriktad etnolog hade 
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han dessutom en annorlunda syn på utforskandet av folkkultur än sin 
föregångare Johan Götlind. Själv uttryckte han folkminnesundersök-
ningens mål som att inte "samla kuriösa ting, märkvärdiga och säll-
synta" utan att genom undersökningar försöka fastslå "den form i vilken 
livets huvudström rör sig" (Brev från Å. C. till C.-M. B. 1938-09-26). 
Campbell förespråkade således ett diffusionistiskt inriktat undersök-
ningsideal (jfr Svensson 1969 s. 99, BringUs 1986 s. 39). Folkminnes-
samlingen fick inte bli ett kuriosakabinett. 

Vi måste lära känna vårt folks struktur, den materiella såväl som den andliga, 
och folkkulturens andra stora väsentliga sidor måste tecknas i sammanhäng-
ande framställningar ... Varje gång en allvarlig forskare tar itu med en grund-
lig allsidig ämnesundersökning drunknar de kuriösa små specialämnena i det 
större sammanhanget och alldeles riktigt. Det är de stora linjerna, som först 
och främst måste klarläggas, och arkiven måste rätta sitt arbete efter forsk-
ningens krav på material till stora, sammanhängande undersökningar. Jag vill 
icke förneka att det ibland kan finnas detaljer, som likt ledmotiv angiva större 
kulturkretsar och kultursammanhang och mot en specialbehandling av sådana 
ledmotiv vänder jag mig naturligtvis icke (Brev från Å. C. till C.-M. B. 1938-
09-26). 

Campbell stod för en helhetssyn på ämnet och han menade att det var 
genom de monografiska frågelistorna som verkliga, djupgående och sys-
tematiska ämnesundersökningar blev gjorda (Brev till C.-M. B. från Å. 
C. 1938-11-15, brev till C. W. v. S. 1938-09-16). I sin dittillsvarande 
forskning och utgivning hade han visat intresse såväl för stora kultur-
sammanhang som för samtidsforskning ur en övergripande samhällsve-
tenskaplig synvinkel (Nyman 1982 s. 275, Löfgren 1988 s. 148). Denna 
Campbells bredd togs tillvara också utanför arkivet, då han under hösten 
1934 förordnades att upprätthålla docent Ljungners undervisningsskyl-
dighet i geografi samt när han under våren 1938 höll en föreläsningsserie 
vid Ultuna lantbrukshögskola rörande avdikning och bevattning (Geijer 
1936 s. 50, 1939:2 s. 60). 

Campbells tillträde ledde konkret till att insamlingen och bearbet-
ningen vid folkminnesundersökningen kom att radikalt utökas och för-
ändras (Broberg 1958 s. 172, Nyman 1979 s. 94). Nu var det inte längre 
fråga om att samla enbart "andlig kultur", även om Campbell också in-
tresserade sig för den rena folldoren och särskilt under de första åren 
ägnade sig nästan huvudsakligen åt denna. Han inledde tillsammans med 
sina medarbetare Ella Odstedt, Gunnar Granberg, Folke Hedblom och 
Julius Ejdestam undersökningar av såväl andliga som sociala och mate-
riella förhållanden, visserligen ofta i samarbete med representanter för 
den språkliga undersökningen (särskilt med Eriksson och Levander), 
men också som självständiga initiativ. Hans kunskap och intressen kom 
därför att i hög grad styra folkminnesundersökningens utvidgning och 
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inriktning. Återigen kan jag alltså se betydelsen av en människa bakom 
verksamheten. 

Men det var inte endast Campbell som styrde arbetet. De intressen 
övriga anställda vid folkminnesavdelningen hade och de forskningsupp-
gifter de arbetade med kom också att bli vägledande för insamlingen. 
Således medförde Gunnar Granbergs arbete med skogsrået, vilket resul-
terade i avhandlingen Skogsrået i yngre nordisk folktradition 1935, bl.a. 
en satsning på insamling av traditioner kring skogsväsen. Julius Ej-
destams undersökningar av årseldarna, vilka framlades i avhandlingen 
Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige 1944, 
ledde till en intensifierad insamling av material rörande vårseder. Ella 
Odstedts arbete med varulven, vilket publicerades som Varulven i 
svensk folktradition 1943, medförde att frågelistor och annan insamling 
kring förvandlade kom att fokuseras (Geijer 1933 s. 53, 1937 s. 87, 
1938 s. 123, Nyman 1979 s. 94). Insamlingen var således när det gällde 
både den språkliga sidan och folkminnessidan beroende av enskildas 
speciella kunskap och intressen. Arbetet var med andra ord starkt män-
niskostyrt och ingalunda resultatet av någon sorts objektiv avbetning av 
verkligheten. 

1930-talet innebar i allmänhet en ytterligare förfining och utveckling 
av arbetsmetoderna. Frågelistverksamheten, som inletts under 1920-ta-
let, ökade närmast lavinartat, särskilt sedan den billigare och mer lättpro-
ducerade maskinskrivna frågelistan sett dagens ljus 1929. Under 1930-
talet skrevs inemot 300 nya frågelistor, något som måste tolkas som ett 
bevis för att metoden ansågs ha vetenskaplig tyngd (Geijer 1932:1 s. 92 
if., 1933 s. 43 f., 1934 s. 111, 1935 s. 53 if., 1936 s. 41 f., 1937 s. 70 f., 
1939:2 s. 46, Lilja 1995 s. 14). Under 1930-talet introducerades även de 
rent folkloristiska frågelistorna. Till skillnad från sina föregångare tog 
dessa listor fasta på folkloren i sig och gjorde den till huvudtema och såg 
den inte som bihang till andra övergripande ord och sak-frågeställningar, 
något som ofta förekommit i de tryckta frågelistorna, där frågor kring 
sägner och/eller folktro rörande ett visst sakområde hängdes på mot slu-
tet och fick fungera som folldoreinventeringar, skilda från den sakliga 
framställningen. Ett gott exempel på detta förfaringssätt var frågelista nr 
12 Fäbodväsen från år 1927. Där efterfrågades med många och detalje-
rade frågor benämningar och sakförhållanden om fäbodvall, byggnader, 
organisation, fäbodliv, flyttning och vallning på 19 tryckta sidor, medan 
sägner och folktro avslutningsvis ägnades endast några få rader. 

Vilka sägner känner man till frän fäbodarna? Vad berättas om trollen ock vitt-
roma ock om hur de tidvis tillägna sig rätten till fäbodställena? Måste man vid 
ankomsten till fåbodvallen hälsa 'god dag' vid inträde i bodstugan ock fähus ock 
bedja att fä stanna för sommaren? Vad vidtog man annars för åtgärder för att 
komma på god fot med de underjordiska? Känner man sägner om vitterflytt- 
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Diagram 3: Frågelistämnen 1930-1935 
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Under 1930-talet behandlade ännu de flesta frågelistämnena den materiella kulturen 
(B), men antalet rent folkloristiska ämnesundersökningar ökade också markant. Spe-
ciellt koncentrerades dokumentationen till övernaturliga väsen (J). Undersökningar 
av sociala förhållanden (D) utgjorde en betydande grupp. Satsningen på att inventera 
årsfester kan avläsas under H. (Förklaring till realgruppema se diagram 2 s. 95.) 

ningar, fäbodbröllop (vitterbrud), 'starkt rå'? Känner man sägner om rövare 
('Tolv man i skogen, skällkoa bundo deg, om det oäkta barnet i bodarna, om 
varsel ock förebud? 

Den kamp mellan allmogeforskningen och folkminnesforskningen som 
fördes under 1920-talet tog sig här således konkreta uttryck; folkmin-
nena fick vara med men de intog en mycket undanskymd plats i under-
sökningarna, vilka fokuserade ord och sak-problematiken. 

Medan folkminnesinsamlingen under 1920-talet huvudsakligen rört 
folktro, folksed och folkdiktning kom de riktade förfrågningar som gjor-
des under 1930-talet att behandla större ämneskretsar, såsom till allmo-
gelivet knutna ekonomiska och kamerala förhållanden, folkmedicin och 
kyrkligt liv, alla ämnen som var nya för arkivet, samt årsfester och tradi-
tioner kring övernaturliga väsen (Geijer 1938 s. 107 f., 1937 s. 67 f.). 
Även om en viss koncentration av just folktro och folksed kvarlevde, 
gjordes nu till skillnad från tidigare mer systematiska inventeringar, så 
att flera förfrågningar utarbetades och mer detaljerade frågor ställdes. 
Detta var naturligtvis en följd av att etnologisk kompetens knutits till 
arkivet med Campbell, Granberg och Ejdestam. 

Ett gott exempel på hur de nya folkloristiska frågelistoma utformades 
var den år 1934 utsända listan Tomten och härmed besläktade väsen. I 
denna efterfrågades benämningar på gårdstomten, uppgifter om hans ut-
seende och klädsel, hans arbetsuppgifter, hans uppträdande, hans funk-
tion som varslare eller som skrämväsen m.m., förvärv och förlust av 
tomte, tomtens bostad, människors möten med tomten osv, genom en rad 



114 

detaljerade frågor. I en särskild avdelning efterfrågades sedan sägnerna 
om detta väsen. I frågelistan gavs i många fall en rad konkreta exempel 
på kända traditioner ur samlingarna, exempel som skulle vara vägledande 
för upptecknaren och ge denne fingervisningar om vad som var av in-
tresse att fråga om (Lilja 1995 s. 5 f.). De folkloristiska frågelistorna var 
därför inga förutsättningslösa inventeringar, snarare var deras syfte att få 
bekräftelse på redan kända förhållanden (jfr Arnstberg 1989 s. 35 f.). 

Valet av ämnen för frågelistundersökningar avspeglade inriktningen 
hos dem som var verksamma vid arkivet. Undersökningen av allmogeli-
vets ekonomiska och kamerala förhållanden, såsom byalag, skifte, skatt-
läggning, nybygge, mantal osv. (avdelning D i diagram 3 ovan) föranled-
des av Campbells intresse för de stora kulturgeografiska frågor som han 
tidigt berört i sin avhandling 1928, Skånska bygder under förra hälften 
av 1700-talet (Vallström 1995 s. 137). Han kom därvid att behandla frå-
gor om bebyggelse och folkliv, hushållning och näringsfång. Det var 
frågor som tidigare knappast behandlats vid arkivet. Sin utgångspunkt 
för dessa studier och frågelistor tog Campbell i upptecknaren 0. P. Pet-
terssons samlingar och undersökningar från Lappland och Västerbotten 
(Geijer 1935 s. 69, 1936 s. 49, ULMA D III a:21). Dessa förvarades i 
arkivet och fick således utgöra den "verklighet" utifrån vilken fortsatta 
arbeten utgick. 0. P. Pettersson ansågs vara en av de främsta kännarna av 
1700-talets allmogekultur och beskrevs 1935 som "den svenska folklivs-
forskningens främste nu levande sagesman" (Liljeblad ULMA band 
5890-91, Geijer/Liljeblad 1935 s. 33).12  

Med Campbell som ledare för folkminnesundersökningen kom mate-
rialinsamling för att "åstadkomma redogörelser ock beskrivningar rö-
rande folktraditionen ock folklivet", dvs. morfologiska inventeringar, att 
kompletteras med funktionsinriktade undersökningar. Detta samman-
hängde naturligtvis med Campbells kulturgeografiska intresse. Således 
gjordes försök "att genom en av de nya frågelistorna få fram material ej 
blott till ett deskriptivt eller 'morfologiskt' studium av folklivet, utan 
även till ett sådant studium, som tar sikte på den 'funktionella' sidan. 
Ifrågavarande frågelista har till ämne bondgårdarnas handelsförbindelser 
under den tid, som ligger närmast före det moderna kommunikationssys-
temets genombrott med järnvägarna under senare delen av 1880-talet". 
Frågelistan inriktades på "att få närmare kunskap om gårdarnas ock 
byarnas förbindelser inbördes ock med främmande orter etc" (Geijer 
1939:1 s. 45 f.). 
12  0. P. Pettersson (1859-1944) var självlärd upptecknare och hade samarbetat med J. A. 
Lundell under 1880-talet och också publicerat sig i SvLm. Genom norrlandsforskaren 
Johan Nordlander lärde han sig att använda landsmålsalfabetet. Under hela sitt liv var han 
engagerad i uppteckning av dialekter och folkliv. Han lämnade material till Nordiska mu-
seet och från 1920-talet också till arkivet i Uppsala (Geijer/Liljeblad 1935 s. 23 if., Fjell-
ström 1994 s. 25 if., Dahlstedt 1994 s. 7, Fries 1994 s. 9 if.). 
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Under 1930-talet befäste frågelistan som metod sin ställning som ve-
tenskapligt mycket tillförlitlig. Uppfattningen om den som ett medel 
för "verkliga ämnesundersökningar" underströks tydligt, då Ejdestam 
skrev 

Låt vara, att våra frågelistor verka torra. Emellertid är det nödvändigt att an-
vända dem för att få olika ämnen grundligt och allsidigt behandlade. Ni skulle 
se, vilken skillnad det är mellan uppteckningar, som tillkommit medelst utfråg-
ning efter lista och fria uppteckningar. Frågelistmetoden är den ojämförligt 
bästa, även om den icke har den fria uppteckningsmetodens 'underliga tjusning' 
(Brev från J. E. till 0. Blixt 1938-01-18). 

Den fria insamlingen, dvs, den som skedde utan bruk av frågelista, hade 
visserligen betydelse, men den betraktades i praxis mer som ett slags 
komplement till frågelistundersökningarna: Den betecknades mest som 
"nödvändig för allmän orientering" men ansågs samtidigt ge "möjlighet 
att tillvarataga mycket av det värdefullaste, som sagesmän sitta inne 
med" (Geijer 1933 s. 46, brev från Å. C. till C. W. v. S. 1938-10-01). 
Mycken insamling av fria uppteckningar förekom dock i realiteten under 
1930-talet. 

Frågelistan som metod hade ur arkivets synvinkel onekligen en rad 
fördelar. Den var enkel, snabb och billig och den gav möjlighet att från 
ett stort område få in ett inbördes någorlunda jämförbart material. Frå-
gelistan garanterade genom sin formella uppställning att den mest vä-
sentliga kunskapen inom ett givet ämnesområde blev efterfrågad. Den 
var ju författad av en eller flera experter, vilka hade både överblick och 
detaljkunskap. Den hade dessutom fördelen att den strukturerade ämnet, 
så att svaren blev enldare att läsa och framför allt smidigare att plocka 
in i ordsamlingar och sakregister. Till viss del hade frågelistan alltså 
ambitionen att inhösta ett material som var arkivmässigt ordnat redan 
när det kom. 

Frågelistan som metod hade emellertid även en rad starkt begränsande 
sidor. Som en sorts verklighetsmodell strukturerade den sitt utvalda 
ämne hårt och tenderade att bli en översikt över vad som var viktig kun-
skap inom det sakområde den behandlade. Detta ledde till att den fick en 
starkt normerande funktion. Det som inte fanns med i frågorna betrakta-
des inte som giltig kunskap. Den gav därför upptecknaren och sages-
männen ringa möjligheter att komma med avvikande information. 

Var emellertid vid kommande frågelistsvar mycket snäv mot allt, som är av 
nyare datum (som exempel ur det lämnade svaret kan nämnas sådant som täck-
dikning, konstgödsel. gödselspridare), men sök desto ivrigare alla, även de 
minsta detaljer, som stamma från den gamla, nu förgångna tiden! Var också 
mycket misstänksam mot ord som åker, fält, kanal (Brev från L. L. till E. Löhf 
1931-03-28). 
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Dess formella uppställning garanterade förhoppningsvis att den infor-
mation arkivet ville ha också gavs, men den bidrog även till att tygla 
berättandet till förmån för mer strikt faktainformation. 

Men då Ni ger Er in på att berätta anekdoter, faller Ni ur den sakliga och veder-
häftiga stil, som är det enda en upptecknare får använda ... Jag tänker närmast på 
de nio sidorna om korpral Öst ... som på det hela taget inte innehålla ett dugg av 
upplysningar om faktiska förhållanden ... ett i övrigt mycket bra frågelistsvar 
ska vanprydas av dessa nu påtalade brister (Brev från F. H. till E. H. Nord 1936-
05-13). 

Vidare lyfte frågelistan oftast fram de "stora" händelserna och det 
"märkvärdiga" (Lilja 1989 s. 72 f., 1995 s. 10, Salomonsson 1988 s. 57, 
Frykman 1988 s. 103). 

Frågorna var också i sina formuleringar starkt styrande med många 
exempel på dialektala benämningar eller kulturyttringars utformning. 
Detta kunde leda sagesmännen på villovägar, så att de förleddes att tro 
att de kände till en benämning, fastän de kanske inte gjorde det eller så 
att de trodde att en viss efterfrågad företeelse skulle beskrivas på just det 
sätt listan antydde. De ledande frågorna kunde nämligen få både upp-
tecknaren och sagesmännen att tro att deras eventuellt avvikande uppgif-
ter var irrelevanta eller felaktiga och de förteg dem därför. Detta gjorde 
somliga användare tveksamma till frågelistan. 

Jag tror att vetenskapen är bäst betjänt med att i somliga fall få till svar, att det 
känner sagesmannen inte till, än att få svar, som inte äro att lita på (Brev från C.-
M. B. till Ä. C. 1937-09-17). 

En annan fara lurade i att upptecknaren, utifrån smärre uppgifter eller 
kortare fragment från sagesmännen, med anledning av listans idealty-
piska exempel på "traditioner", kunde förledas att sätta samman frag-
ment till sådana hela berättelser som efterfrågades i listan, för att göra 
svaret så fullständigt som möjligt. 

Det förefaller mig som om vi nu ofta finge dels referat af sägner, dels berättelser 
som upptecknaren själf sammansatt efter sagesmannens berättelse (Brev från 
W. L. till H. G.? 1928-04-10). 

Frågelistans strukturerade uppställning tvingade dessutom både uppteck-
naren och sagesmännen att tänka i konstruerade, utvalda, åtskilda kate-
gorier, något de inte gjorde i verkligheten. Exempel på kategorisering kan 
hämtas ur frågelista 13 Eld ock eldgörning som strukturerats i följande 
avdelningar: 1. Allmänna frågor om elden, 2. Elden i människans tjänst, 
3. Vådeld, 4. Eld- och ljusfenomen i naturen, 5. Folkminnen rörande 
elden, 6. Talesätt och liknelser om elden. Den enskilde sagesmannen 
tänkte knappast i dessa kategorier när han funderade kring elden, uppdel-
ningen i kategorierna var snarare ett resultat av ett vetenskapligt tänke-
sätt, av en ambition att avgränsa, dela in och benämna verkligheten. 
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Frågelistans uppställning var som tidigare nämnts gjord för att svaren 
lätt skulle kunna bearbetas och sorteras in i arkivet. Upptecknarna in-
struerades också mestadels att följa frågelistan så strikt som möjligt. 

Du är nu tvungen att ställa upp Din redogörelse för fisket i Nusnäs efter denna 
frågelista. Bed magistern på folkhögskolan att hjälpa dig därmed, så går det nog 
bra (Brev från L. L. till By A. Andersson 1935-06-05). 

Det var just dessa potentiella möjligheter att via frågelistan få ett stort, 
inbördes jämförbart och delvis redan strukturerat material (för att bl.a. 
använda till kartering) som gjorde att metoden var så uppskattad och 
omhuldad. Men samtidigt blev listan ett tydligt vittnesbörd om att det 
var forskarnas kunskap som utgjorde basen för insamlingen. Uppteckna-
ren och sagesmannen skulle bara bekräfta vad experten redan visste. Den 
verklighet som skulle exemplifieras var ordnad och beskriven av denne. 
Frågelistan blev därför ett uttryck för expertens maktställning och tolk-
ningsföreträde (jfr Kirschenblatt-Gimblett 1988 s. 144). Den var således 
ett exempel på att materialet samlades mer för inomvetenskapliga syften 
än för folkets/nationens. 

Tag aldrig upp helt vanliga ord som t.ex. går, härbre, väva. Frågan är att finna de 
ovanliga, hittills okända ord, som vi ytterligare behöva för Dalmålsordboken 
(Brev från L. L. till By A. Andersson 1933-05-29). 

De yttre formerna för förfrågningarna ändrades under 1930-talet. Dels 
ersattes som nämnts den tryckta listan av den maskinskrivna, dels produ-
cerades alternativa former för förfrågningar. Ett exempel på detta är de 
frågekort, vilka efter tyskt mönster utarbetades år 1932. Det var en helt 
ny typ av frågeformulär, populärt kallad 'Internationella listan' (Hed-
blom ULMA band 4596), som bestod av 50 kortare förfrågningar i be-
gränsade ämnen såsom Bord, Barnvaggor, Kyrkbuketter, Födelse- och 
namnsdagsfirande. Svaren skulle inskrivas i direkt anslutning till frågan 
och helst vara så kort och sakligt som möjligt. Frågekorten bestod av 
valda frågor ur tre s. k. 'Fragebogen', som under åren 1931-32 utsänts 
från Atlas der deutschen Volkskunde (ADV) i Berlin (Geijer 1933 s. 43 
f.). Den stora skillnaden mellan de övriga frågelistorna och frågekorten 
var att de senare delvis var inriktade på samtidsförhållanden. 

Frågekort 38 Födelse- och namnsdagsfirande 
Brukar man fira 

födelsedagen 
eller 

namnsdagen 
eller 

både födelsedag och namnsdag? 
Uppgiv om firandet är ett gammalt bruk eller först i senare tid upptagits på orten! 
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Frågekort 39 Danser 
a) Vilka danser dansas numera vanligen av ortens ungdom? 

Äldre danser? (Uppgiv dansemas namn och lämna om möjligt en kort be-
skrivning.) 

Moderna danser? (Uppgiv den benämning ortens ungdom själv använder.) 
b) Vad dansas mest, äldre eller moderna danser? 

Men kanske viktigare var att frågekortsmetoden var forskningsmotive-
rad, att den skulle användas för ett speciellt syfte, nämligen för att snabbt 
kunna åstadkomma ett tätt beläggnät inför en förestående kartering. 

De svar, som föreligga [på frgl], och de upplysningar, som i övrigt stå att hämta 
ur otryckta och tryckta källor, representera nämligen ej ett på långt när tillräck-
ligt tätt och jämnt fördelat nät av orter inom alla delar av riket. Det är nödvändigt 
att söka få denna brist fylld. Endast därigenom kan det bli möjligt att få större 
klarhet över kulturströmningarnas utbredningsvägar i vårt land och att bättre 
urskilja var gränserna går mellan särskilda föremålstypers, benämningars, folk-
seders och andra företeelsers utbredningsområden ... Om vii Sverige nu göra ett 
försök att få ett tätare och likformigare nät av beläggorter för vissa valda frågor 
utsträckt över hela riket, så blir detta också ett nytt, verksamt medel att upptäcka 
var vi ha betydande luckor i materialet (Geijer 1932:2 s. 6). 

Ambitionen var att skaffa belägg från 1000 orter i Sverige, svenska Fin-
land och svenska Estland inom ett år. Idén var naturligtvis inte att bara 
svensktalande trakter skulle inventeras; tvärtom syftade projektet, som 
hade motsvarigheter i andra länder, till att bereda möjligheter "att följa 
efterforskade företeelsers utbredning ock variation inom en stor, sam-
manhängande del av Europa". Frågekortsprojektet var inspirerat av den 
under 1930-talet populära kulturkretsläran, enligt vilken alla kulturele-
ment som visade samma geografiska utbredning kunde betraktas som 
delar i en och samma kulturkrets. Fann man samma kulturelement på 
skilda ställen kunde detta enligt denna lära bero på folkvandringar. Där-
för var det vikt att söka belägg från stora områden för att konstatera 
likheter och skillnader (Erixon 1938 s. 247). 

För att uppnå målet att få in 1000 svar relativt snabbt sände man ut 
frågekorten till betydligt fler än de vanliga ortsmeddelarna. Besvararna 
ombads emellertid alla att svara på förfrågningarna utan betalning här-
för. Detta var inte ett vanligt förfaringssätt, eftersom upptecknare alltid 
fick betalt per sida eller per ordlapp för det de lämnade till arkivet. För 
att blidka besvararna framhöll Geijer därför "dels att det arbete, som 
kräves, denna gång är mindre än vad de mera utarbetade och omfångs-
rika svaren på de äldre frågelistorna brukat medföra; dels och ej minst att 
i andra länder ett arbete motsvarande nu ifrågavarande utan ersättning 
utförts och fortfarande utföres". Men Geijers vädjan till trots blev resul-
tatet klent och frågekortsprojektet fortsattes inte (Lilja 1995 s. 9, Geijer 
1932:2 s. 9 f., 1933 s. 43 f., 1934 s. 113 if., 1935 s. 59, 1936 s. 42, 1937 
s. 58 if., Hedblom ULMA band 4596, Ejdestam 1938). 
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En ny utökad realkatalog byggdes på initiativ av Campbell och med 
hjälp av Sven Liljeblad ifrån Lund upp åren 1934-1935. Katalogen upp-
tog ett urval sakområden representerade genom större kapitel, vardera 
indelade i en rad underavdelningar. Mellan de olika avdelningarna utar-
betades ett korshänvisningssystem som möjliggjorde jämförelser och vi-
sade på släktskap mellan skilda företeelser. Katalogen skulle dels vara 
ett sorteringsinstrument, dels vara vägledande för den fortsatta forsk-
ningen. Den utformades på ett sätt som starkt skilde den från Götlinds 
äldre och enklare katalog från år 1928 (Geijer 1935 s. 47 if., 1937 s. 53 
f.). Den blev därmed ytterligare ett bevis för att etnologin som vetenskap 
etablerat sig vid arkivet. Den blev även ett tecken på att en annorlunda 
syn på folkminnesundersökningens mål slog igenom, då katalogen i sig 
innehöll avdelningar för såväl materiell som social och andlig kultur. 
Därmed innehöll den alltså inte bara sådana kulturyttringar som räkna-
des till den mer begränsade folkminnesforskningens område utan inlem-
made i sig även allmogeforskningens gamla domäner. Realkatalogen 
blev det kanske tydligaste exemplet på forskarnas modellbyggen under 
1930-talet. Dess betydelse som sådan kommer jag därför att behandla 
utförligt i kapitel IV. 

Under 1930-talet erkändes etnologin (eller folklivsforskningen) även 
utanför arkivet officiellt som en vetenskap, dels genom att Åke Campbell 
fick en docentur i nordisk etnologi 1938, dels i och med inrättandet av 
Gustav Adolfs Akademien 1932. Den skulle verka för vetenskapen ge-
nom att "understödja forskarnas arbete och bereda dem tillfälle att i aka-
demiens skriftserier framlägga resultaten av sitt arbete" samt att "tjänst-
göra som ett medel att till personliga överläggningar sammanföra fram-
stående män [sic!], vilkas samarbete kan bliva folklivsforskningen till 
gagn" (Westman 1934 s. 4). Under akademiens verksamhet föll "alla de 
humanistiska discipliner, som syssla med forskningar rörande Sveriges 
allmoge" (Saga och Sed 1934 s. 93). Inrättandet av Gustav Adolfs Aka-
demien blev ett viktigt bidrag till etnologins professionalisering. 

Jag är även optimist därför att vetenskapen rörande folkkulturen äntligen funnit 
ett pålitligt stöd i den akademi för folklivsforskning som stiftades 1932 och bär 
Gustav II Adolfs namn till minne av det initiativ på detta område som togs så 
tidigt som redan på denna konungs tid (Rob:1 1930-tal). 

I akademien ingick flertalet av ämnesrepresentanterna för ämnen som 
nordiska språk, ortnamnsforskning och folklivsforskning. Flera av tidens 
verksamma forskare tryckte där vetenskapliga artiklar. Akademien utgav 
dessutom en rad tidskrifter: årsboken Saga och Sed, Folkliv. Tidskrift för 
nordisk och europeisk etnologi, Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk 
ortnamnsforskning samt från 1945 också Arv. Tidskrift för nordisk folk-
minnesforskning. Akademien utgav även folksagor och stod bakom ut- 
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givningen av Atlas över svensk folkkultur m.m. (Saga och Sed 1934 s. 
98 if., 1936 s. 140, 1937 s. 26 if., 72, 1939 s. 41 f., 145, 1942 s. 161, 
1945s. 103, 1946s. 101). 

Karteringsmetoden och atlasarbetet 
Till de viktigare nya arbetsmetoder som kom att begagnas i arbetet under 
1930-talet hörde karteringen. Metoden att lägga in kulturella företeelser 
på karta var i och för sig inte ny. På kontinenten hade redan på 1850-talet 
etnografiska kartor publicerats och från 1870 utgavs även språkkartor. I 
Sverige upprättade arkeologen Oscar Montelius 1874 kartor över stenål- 
dersfynd. Den äldsta kartan över en enskild folkloristisk företeelse rita-
des av författaren August Strindberg (1849-1912) och publicerades i 
hans arbete Svenska folket i helg och söcken redan 1881. Den upptog 
benämningar på och föreställningar om nyckelpigan. Material till kartan 
hade Strindberg hämtat ur landsmålsföreningarnas samlingar (Nettel-
bladt 1936 s. 309 if., Nyman 1976:2 s. 22 if., Erixon 1938 s. 248 if.). 

Under 1880-talet blev kartografiska framställningar ett vanligt arbets-
sätt inom europeisk etnologi, men först under 1900-talet slog metoden 
igenom på allvar i Sverige. 1909 publicerade amanuensen vid Nordiska 
Museet, Gerda Cederblom, en etnologisk karta över spånadsredskap. 
1917 utarbetade Sigurd Erixon en karta över nordiska hustyper och 1918 
publicerade Nils Lithberg utbredningskartor över olika redskapstyper 
(Erixon 1938 s. 250 if.). 

Omkring 1930 påbörjade Herman Geijer och Åke Campbell m.fl. sitt 
arbete med kartering av kulturyttringar, dels i form av folkloristiska kar- 
tor, dels som ordkartor. Genom Geijer och Campbell kom arkivet i Upp- 
sala snart att bli en viktig central för atlasarbetet i landet. Ett konkret 
exempel på kartering var också Zetterholms arbete med husdjursbenäm- 
ningar och lockrop, ett annat Geijers eget med nyckelpigan. Bland de 
folkloristiska kartorna märktes t.ex. sådana som behandlade näcken, 
tomten, mylingen, gasten och källdrickningen (Geijer 1932:1 s. 97, 1935 
s. 60, 1936 s. 35). Det var alla ämnen som var föremål för samtida in-
samling. 

Inspirationen till karteringsmetoden hämtades främst från den år 1928 
påbörjade Atlas der deutschen Volkskunde i Berlin, som Geijer och 
Campbell besökte 1932. Besöket resulterade bl.a. i att de ovan nämnda 
frågekorten utarbetades. Svaren på dessa skulle utgöra karteringsunder-
lag (Nyman 1976:2 s. 18 f.). 

De spridda karteringsprojekten ledde snart till att planer för ett större 
atlasarbete utvecklades. 1936 organiserades därför en kommitté med 
syfte att utge ett större atlasverk där språklig, materiell, social och andlig 
kultur skulle vara representerad (Geijer 1932:1 s. 96 f., 1935 s. 60, 1936 
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Folkminnesavdelningen 1938: Fil. mag. Aina Meijel, som tjänstgjorde tillfälligt un-
der 1930-talet, prickar in belägg på karta, avdelningsföreståndare Åke Campbell 
bläddrar i realkatalogen och amanuens Julius Ejdestam skriver. Foto: Sagerholm. 
(ULMA 28539 s. 2.) 

s. 42, 1937 s. 58 if., 73 if., 1939:2 s. 53, Nyman 1976:2 s. 18 if.). Kart-
läggningen inom atlasprojektet inriktades på epoken 1850-1900. Den 
tiden betraktades under 1930-talet både som nåbar och som förfluten 
men med möjlighet till överblick. Ursprungligen var det tänkt att befint-
ligt arkivmaterial skulle kunna användas till karteringen, men det visade 
sig snart att omfattande nyinsamling blev nödvändig. Som ett hjälpme-
del för att skaffa underlag till denna större, systematiska kartering produ-
cerades ytterligare ett nytt slags förfrågningar, s. k. kartfrågelistor, där 
begränsade ämnen eller speciella frågor prioriterades: "kartfrågelistoma 
upptaga blott en rad för kartläggning valda frågor, varje fråga tagen som 
ett isolat för sig" (Erixon 1957 s. 8, Geijer 1939:1 s. 48, Nyman 1976:2 
s. 18). 

Till skillnad från den vanliga frågelistan tog kartfrågelistan, liksom 
frågekorten, fasta på ganska avgränsade frågor. Syftet var ju att få in ett 
material som gick att kartera, inte att samla all möjlig kunskap inom ett 
och samma sakområde. Ett gott exempel på hur en kartförfrågan kunde 
utformas är frågelistan K 28 'Den vilda jakten'. 

Känner man till berättelsen om en kvinna, som kommer rusande fram ur skogen, 
förföljd av en jägare, ibland till häst? Vad sker sedan? Vem trodde man, att 
kvinnan var och vem ryttaren? 
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Känner man till en berättelse om en man, som uppger sig vara en jägare, Oen, 
Noen 1.d., och söker nattkvarter? Äro hundar med och vad göra de? 

Berättar man, att en jakt drog fram i luften? Vem trodde man det var? (Kartfrå-
gelista 28, 1938). 

Karteringen hade till viss del uttalat praktiska funktioner. Den betrakta-
des nämligen som en "metod att magasinera ett hopat vetenskapligt ma-
terial som man annars skulle ha svårt att överblicka". Den blev därmed, 
liksom frågelistorna och realkatalogen, ett slags "övervakningsinstru-
ment under pågående insamlingar" som visade var fortsatt insamling 
borde göras och var den kunde umbäras, samtidigt som den visade vilket 
material som redan fanns samlat. 

Men utbredningskartan visade inte endast vilket material som fanns 
eller vilket som saknades, den var även "ett medel att i ythänseende 
åskådliggöra ett bestämt kunskapsstoffs geografiska omfattning och för-
delning". Den betraktades i detta avseende som en mycket objektiv me-
tod, eftersom den gav tydliga, visuella vittnesbörd om "utbredningsför-
hållanden, gränser och sammanhängande likhetsområden i olika delar av 
landet". Detta var något som efterlystes av kulturkretsorienterade fors-
kare som Campbell, som påpekade att forskarna egentligen var obekanta 
med traditionernas utbredningsområden, eftersom 

Forskningen har sökt ursprung men borde ha samlat grundligt och studerat hu-
vudtyper och varianter i geografisk utbredning för att undvika 'onödiga spekula-
tioner och ofruktbara teorier' (Campbell 1932 s. 23). 

Kartan visade dock inte bara den faktiska utbredningen, den visade även 
reliktområden och traditionsöar, dvs. "reservoarer för gammal folklig 
kultur". Därför ansågs den kunna "i samlad ... behandling ge i stick-
provsform en översikt av väsentliga huvuddelar av rikets folkkultur" el-
ler "ge en bild av de traditionellt bevarade sägner och högtidsseder jämte 
därmed sammanhängande trosföreställningar och talesätt, som var le-
vande hos Sveriges befolkning under senare hälften av 1800-talet" 
(Erixon 1957 s. 8 f., Nyman 1976:2 s. 13). För att uppnå detta ansågs det 
heller inte behövligt med kartering av samtliga kända belägg, ty karte-
ringen i sig visade ganska snart en tydlig bild. 

Även om det upptecknade materialet är mycket stort, är det ju blott en bråkdel av 
vad som i verkligheten finnes — en sak som varje fältforskare nogsamt känner till 
... även om man kan konstatera, att man vid karteringen i regel snart och genom 
ett jämförelsevis ringa antal belägg ... får approximativt klart för sig de utbred-
ningsförhållanden, som sedan de nya beläggen bekräfta och precisera (Granberg 
1935 s. 5). 

Även om kartläggningen ofta karakteriserades endast som en förunder-
sökning, vars syfte bl.a. var att upptäcka och förklara regionala varia- 
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tioner, underströks det dock att materialet den byggde på var "systema-
tiserat och analyserat ur typologiska, funktionella och reala synpunkter 
före urvalsprocessen" (Erixon 1957 s. 8 f.). Materialet var således, i po-
sitivistisk mening, vetenskapligt behandlat och ingalunda utvalt på 
måfå. Sannolikt avsågs därför med "förundersökning" inte att metoden 
i sig krävde ytterligare undersökningar i form av fördjupade bearbet-
ningar e.d., men att kartan kunde kompletteras och därmed förändras 
genom ett förmerat antal belägg. Men själva materialbasen behövde 
inte ifrågasättas. 

Liksom när det gällde valet av frågelistämnen och uppbyggnaden av 
realkatalogen utgick karteringen redan från början från ett strikt urval av 
ämnesområden. Men eftersom dess underlagsmaterial var noga analyse-
rat och utvalt, fick kartan liksom frågelistorna och realkatalogen också 
den funktionen att vara ett slags verklighetsmodell. Kartans tänkta funk-
tion som mätare på vad som borde undersökas implicerade nämligen att 
det var utifrån kartbilden och inte utifrån verkligheten fortsatta under-
sökningar skulle göras. 

Med hänsyn till vad nu sagts bör, synes det mig, insamlingen planeras så, att 
hänsyn tages till de genom kulturkartorna och annan bearbetning erhållna tra-
ditionsområdena. Häri ligger då en möjlighet till nödig begränsning av insam-
lingsarbetet. När man inom ett traditionsområde för en art av traditioner er-
hållit tillräckligt antal representativa belägg av huvudtyper och varianter be-
höver insamlingsarbetet för denna art ej ytterligare fortsättas (Campbell 1939 
s. 104). 

Men atlasarbetets urval, hur väl analyserat av vetenskapen det bakomlig-
gande materialet än var, måste ändå betecknas som mycket begränsat 
och speciellt och dessutom som ganska godtyckligt och inkonsekvent. 
Ibland karterades hela sedkomplex (såsom festeldar och Luciatraditio-
ner), ibland valdes en enskild sägen (Nyman 1976:1 s. 2, 46, 52 if.). 
Vilka var urvalskriterierna inför karteringen? Hur relevanta var, i verk-
ligheten, de företeelser som utvaldes? Det som utvaldes till karteringsob-
jekt tenderade nämligen att få en speciell status, det föreföll att vara en 
"viktig" företeelse. Men hade det alltid varit det i verkligheten? Var t.ex. 
sägnen om kvinnan som förlöste den underjordiska en typisk sägen 
kring vitter- eller trolltro eller var det en sägen som i det stora hela var 
viktigare än andra sägner? Var den exempel på "trosföreställningar 
som var levande hos Sveriges befolkning under senare hälften av 1800-
talet"? (Nyman 1976:2 s. 13). 

Kartorna var inga mätare på frekvenser utan endast på förekomst. Det 
gick alltså inte att avgöra om en inprickad företeelse var vanligt före-
kommande eller inte på en ort. Det gick heller inte att av kartan utläsa 
om en karterad företeelse (ett redskap exempelvis) ännu var i bruk eller 
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bara existerade som bevarad kunskap eller i form av "museiföremål" (jfr 
Gjerdi 1975 s. 33 ff.). Inte heller daterade sig materialet på en och 
samma karta alltid till samma tid. När Gunnar Granberg karterade skogs-
råföreställningar i sin avhandling menade han att 

... såvitt jag kan se, har nämligen skogsråtraditionema under den tid, som det 
här är fråga om, ej nämnvärt förändrats vare sig beträffande innehåll eller ut-
bredning (Granberg 1935 s. 3 f.). 

Karterings- och atlasarbetena tenderade därför att bli mätare på vilket 
material som var välbelagt i arkiven, eller vad som var intressant för 
forskarna, dvs, vad som betraktades som forskningsbart. Men de visade 
knappast någon sanningsenlig bild av vad som var levande tradition hos 
befolkningen eller vad som praktiserades, berättades eller troddes. Urva-
let begränsades så att det som kom att hamna på kartan var det forskarna 
valt som exempel på vad de uppfattade som genuin, gammal folkkultur. 
Av det skälet blev kartorna exempel på en verklighetsmodell som var av 
det allra mest avgränsade slaget eftersom de gav utrymme för ett mycket 
litet urval av ämnen. 

Filmen som dokumentationsmetod 
Den livliga insamlings- och bearbetningsverksamheten under 1930-talet 
hängde även samman med att ny teknik då togs i bruk. Arkivet skaffade 
genom Manne Eriksson i början av 1930-talet en 8 mm filmkamera och 
en rad kortare dokumenterande filmer spelades sedan in. En tidig sådan 
gjordes om trådlekar och brottning. Filmningen genomfördes sedan en 
utländsk forskare efterfrågat förekomsten av vissa typer av lekar. Det var 
arkivets egen personal som framförde lekarna. Detta skedde i Slotts-
backen utanför arkivlokalerna i Carolina Rediviva under det tidiga 1930-
talet. Filmen var således en rekonstruktion, även om en av deltagarna 
menade att han och andra deltagande kände till lekarna och hade lekt 
dem som barn (Hedblom ULMA band 4641). 

Filmtekniken användes även för att dokumentera jordbruksarbete. År 
1936 filmade Johan Götlind och Folke Hedblom gammaldags ängsslåtter 
i Göteve socken i Västergötland. Det var Götlinds egen hemsocken och 
till inspelningen hade han "samlat ihop släktingar och annat gammalt 
hederligt folk, som agerade snällt och villigt" (Brev från F. H. till H. G. 
1936-06-26, Geijer 1937 s. 94). Inte heller denna film var någon doku-
mentation av verkligheten, utan en ren konstruktion, där de agerande 
inte ens var iförda arbetskläder utan hade finldäder och fickur på sig i 
arbetet. I februari 1937 spelades en film om vinternotfiske in på Kål-
landsö i Västergötland (Geijer 1937 s. 94, 1938 s. 133, 1939:2 s. 67). 
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Valet av landskap hängde naturligtvis samman med att filmerna gjordes 
av västgöten Johan Götlind.' 

Åren 1933-1938 gjordes vid flera tillfällen filminspelningar hos den 
svensktalande befolkningen på Rågöarna i Estland. Dessa filmer gjordes 
av rektorn för Birkas svenska folkhögskola, Per Söderbäck. Denne var 
knuten till en estlandssvensk undersökning som sedan 1920-talet be-
drevs i samarbete med arkivet (Geijer 1936 s. 62). Vid inspelningarna 
dokumenterades bl.a. ett bröllop på Stora Rågö. Bröllopet var inte auten-
tiskt, utan uppfördes som ett skådespel för filmningen. Säreget var dess-
utom att det hölls utomhus, något som aldrig förekommit i verkligheten, 
där bröllopen hölls inomhus. Vissa inslag som egentligen tillhörde ett 
"riktigt" bröllop, såsom stor ölkonsumtion, uteslöts vid filmningen. 
Detta gjorde att det filmade bröllopet för deltagarna uppfattades som en 
stel tillställning (Lisa Westerholm muntl. 1988). 

På Rågöarna filmades dessutom sysslor sådana som sållning, plöj-
ning, tröskning, fårklippning, fårmjölkning och fårosttillverkning samt 
hantverk såsom taktäckning, reptillverkning, korgflätning, stickning 
m.m., åderslagning osv. (ULMA film 35754:1). Flera av de sysslor som 
filmades, exempelvis att mjölka får, göra fårost och skörda säd med hjälp 
av skära, var inte längre i bruk under 1930-talet utan utfördes därför att 
filmaren bad om det. Av samma skäl fick också en av de agerande (Lisa 
Westerholm) bära ut disken på gården för att visa hur man hade diskat, 
något hon fann mycket underligt. Anledningen till att bara vissa sysslor 
valdes för filmningen var att Söderbäck hade ett starkt intresse för den 
ålderdomliga kulturen på öarna. Orsaken till att inomhussysslor filmades 
utomhus var att kameran bara kunde användas i dagsljus. 

Gemensamt för de filmer som gjordes i arkivets regi var att de nästan 
uteslutande speglade vardagslivets "stora" händelser. De gav därför 
knappast någon riktig eller representativ bild av den folkliga kulturen 
eller av människors vardagsliv. Filmerna var heller inte återgivningar av 
autentiska situationer utan i stället ett slags arrangerade skådespel, där 
de agerande inför filmarna fick visa upp gammaldags bruk och beteen-
den. De återspeglade därför inte någon faktisk verklighet eller männis-
kors samtidsförhållanden, utan de blev ett slags visuella pendanger till 
de uppteckningar, där ett äldre tidsskede och dess kultur skildrades. Där-
med blev de liksom de skrivna texterna ett bidrag till den retrospektivt 
inriktade räddningsaktionen. Att de dessutom var retuscherade skild-
ringar gjorde dem än mindre autentiska. 

Av verksamhetsberättelsernas synnerligen knapphändiga uppgifter 
kring dessa filmprojekt, drar jag slutsatsen att tekniken inte tycks ha 

13  Vänerfisket på Kållandsö hade 1935 behandlats i en proseminarieuppsats för nordiska 
språk av Thorvald Jonsson. Denna trycktes i SyLm. Kanske hade detta inspirerat Götlind 
till filmen? (Jonsson 1940 s. 55 if.). 



126 

tillmätts någon högre status som vetenskaplig dokumentationsmetod. 
Någon diskussion kring dess fördelar eller begränsningar fördes heller 
inte. Filmningen tycks ha stannat vid ett försök. Möjligen var tekniken 
så dyr att den av ekonomiska orsaker befanns ointressant." 

Från fonograf till grammofon: inspelningar 
Möjligheterna att tillvarata språk och folkminnen utvecklades under 
1930-talet inte minst genom den moderna inspelningstekniken. Metoden 
att ta upp mänskligt tal med mekaniska hjälpmedel var emellertid inte 
ny. De första försöken hade gjorts redan 1897 av Styrelsen för undersök-
ning av Upplands folkmål (SOU 1924:26 s. 59, Hedblom 1950 s. 64).15  
Så tidigt som år 1917 hade arkivet dessutom skaffat sin första Edison-
fonograf, inköpt hos firman Wilhelm Farre i Köpenhamn. På den upp-
togs dialektproven på vaxrullar. Med inspelningstekniken öppnades na-
turligtvis nya möjligheter att tillvarata de språkliga uttrycken, t.ex. ton-
fall. Samtidigt fanns från arkivets tjänstemän viss tveksamhet. 

Men tror Du verkligen, att det lönar mödan, att göra uppteckningar i stor stil, 
med ett så underhaltigt instrument som fonografen? (Brev från J. G. till Å. C. 
1930-02-22). 

Geijer menade att "fonografen kan, om ock blott på ett ofullkomligt sätt, 
vid sidan av skriften för framtiden bevara en bild av det talade språket", 
och han inskärpte att "det i fonografen intalade språkprovet [måste] sam-
tidigt fixeras i fonetisk skrift, som stavelse för stavelse följer det som 
intalats" (SOU 1924:26 s. 59). Det fanns också tveksamhet som sam-
manhängde med själva inspelningssituationen. 

Däremot har jag inte stort förtroende för fonografen i detta sammanhang. Gub-
barna berätta inte naturligt. De bli i regel svårt generade av apparaten. Och den 
nödvändiga berättarstämningen blir ohjälpligt förstörd. En god allmogeberättare 
är också på sitt sätt en konstnär, och konstnärer äro ömtåliga (Brev från J. G. till 
K. R. V. W. 1928-06-07). 

14  Filmen som dokumentationsmedel hade dock diskuterats i Betänkandet frän 1924. Där 
framhölls metoden som en "givande utväg" särskilt när det gällde att bevara vissa arbets-
moment såsom spinning och drejning. Men metoden hade brister: den drog med sig "oer-
hört dryga kostnader" och den krävde elektriskt ljus när inspelningar skulle ske inomhus 
(SOU 1924:26 s. 57 f.). 
15  i Geijers m.fl. nogsamt förda dagbok för är 1916 noteras den 22/7 att en gammal fono-
graf som stått på slaviska seminariets lokal genom J. A. Lundens försorg lämnats till 
ULMA. Den 16/8 noteras dock att "Fonografen som av Nygård begärts till lån till Lek-
sand" inte fanns på plats, ty "Vid efterseende befanns ... att lådan — vartill nyckel sakna-
des ... — endast innehöll vaxrullar, varpå fonograferats texter frän Uppland. Utom lådan 
fanns endast slangar, förtorkade så att de voro obrukbara, och några vaxrullar, löst lig-
gande, varpå upptagits stockholmstexter m.m." Professor Lundell lovade dock att göra 
"allt han kunde för att tillrättaskaffa fonografen och avsända den" (ULMA D III a:3). 
Någon notering om att fonografen faktiskt återfanns finns dock inte. 
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Kanske var det bristerna med fonografen som gjorde att arkivet under de 
första tjugo åren av sin verksamhet inte satsade särskilt mycket på in-
spelningsverksamhet. Edisonfonografen blev dessutom med åren gam-
mal och oduglig (Geijer 1935 s. 37). 1934 inköptes därför genom dans-
forskaren Nils Stålbergs förmedling en nyare fonograf av märket Edison 
Protechnic, också den med vaxrulle. Apparaten ansågs, liksom när det 
gällde den äldre fonografen, ha förtjänster vid upptagning för fonetiska 
och syntaktiska undersökningar, men den var behäftad med delvis 
samma brister som den gamla fonografen, eftersom 

Den talande måste tala i en lur, för igångsättning av vaxrullen försedd med en 
kontaktanordning, som av försökspersonen måste kopplas in vid rätt tidpunkt. 
Nödvändigheten av att på detta sätt handskas med intalningsluren stör i rätt hög 
grad den talande ock omöjliggör framför allt, att man kan få någons tal upptaget, 
utan att den talande vet om det. Vad som säges i luren blir ej fullt spontant 
(Geijer 1936 s. 38 f.). 

Dessa uppenbara brister med tekniken gjorde att andra utvägar måste 
prövas. En lösning erbjöds då AB Radiotjänst ville ta upp språkprov på 
grammofonskivor med hjälp av en graverapparat. Arkivet ställde dialekt-
talande till förfogande och experimentet lyckades mycket bra. Men, det 
var vid dessa inspelningar, lika litet som vid tidigare upptagningar på 
vaxrullar, fråga om några autentiska språkprov. De medverkande läste i 
själva verket innantill från manuskript som expertgranskats av språkve-
tare som Geijer. Detta medförde att det var ett slags ideal skriftspråks-
dialekt som presenterades, inte någon talad dialekt (Hedblom 1979 s. 
127, brev från H. G. till H. C. 1935-11-20). 

Tekniken med graverapparat befanns emellertid användbar för arki-
vets behov och i april 1935 inköptes en grammofon, en uppspelnings-
apparat, en fyrarörsförstärkare samt en högtalare, allt av märket Tele-
funken. 

... hela grav&apparaten med förstärkare ock mikrofon är inbyggd i en enda 
koffert av omkring 50 kg. vikt och priset för hela anläggningen uppgår till 1,950 
kr. Med denna apparat kan man således resa omkring i de bygder, där man vill 
göra upptagningar av dialektprov, ock är ej längre bunden av telefonlinjer (Gei-
jer 1936 s. 40 f.). 

Den moderna inspelningstekniken ledde snart till förnyat och intensifie-
rat fältarbete. Inledningsvis upptogs främst språkprov och folkmusik på 
skiva (Geijer 1937 s. 89 if., 1938 s. 128 if.). En första större expedition 
gjordes redan i augusti 1935. Fältarbetet begränsades emellertid till en 
början till att omfatta ett mindre antal platser i Norrland, Uppland, Sö-
dermanland, Västergötland och Gotland (SyMB 7/9 1937). Det berörde 
dessutom förhållandevis få personer, på grund av "den hastigt tilltagande 
svårigheten att finna sådana gamla ock goda sagesmän, som det gällt att 
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Foto frän den första inspelningsresan i byn Seljesta i Järvsö socken i Hälsingland 21 
augusti 1935. Bilden föreställer troligen medhjälparen "Koppar-Per" och sagesman-
nen Nilsa-Far (80 år). I bilen skymtar Einar Granberg som körde grammofonen under 
resan. Granberg var upptecknare vid arkivet. Folke Hedblom (i studentmössa) skötte 
utfrågningen tillsammans med Delmar Olov Zetterholm. Bilden illustrerar effektivt 
mötet mellan gammal och ny teknik, mellan den folkliga och den lärda kulturen. 
Foto: D. 0. Zetterholm (?). (ULMA 34911 s. 2, ULMA: inspelningsprotokoll.) 

i första rummet uppsöka i denna tid av dialektupplösning" (Geijer 1937 
s. 64). 

Den nya metoden medförde åtminstone potentiella möjligheter att 
uppta autentiskt tal, något som knappast hade varit tänkbart med den 
äldre fonograftekniken. Strävan efter autenticitet ingick i den positivis-
tiska vetenskapssynen och grammofontekniken uppfattades som en möj-
lighet att förverkliga denna strävan. 

Då man dessutom lätt kan maskera mikrofonen, finns möjligheter för att taga 
upp språkproven, utan att den talande behöver störas av mikrofonen (Geijer 
1936 s. 40). 

Redan Lundell hade resignerat konstaterat att fonograftekniken var 
obrukbar för syftet att återge verkliga samtal. 

Man kan icke utan vidare i en tratt uppsamla vad två eller flera personer säga; 
ock man kan ej ha den tunga grammofonen med sig överallt, i skogen, vid milan 
eller på åkem vid en rast, på logen eller vid majstången. Komma vi därhän, att vi 
kunna ta upp orden utan att på något sätt besvära de talande (hälst utan att de 
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märka det), liksom man nu kan med en kamera knäppa en situation — då blir det 
en annan sak (Lundell 1914 s. 36). 

Det fanns således en stark och uttalad önskan om att kunna förverkliga 
drömmen om en autentisk inspelning. Hur förhöll det sig då i praktiken 
med detta? Blev den moderna grammofontekniken lösningen på proble-
met? Ansåg forskarna att de spelade in autentiska samtalssituationer el-
ler skrämde tekniken på samma sätt som tidigare så att sagesmännen 
talade onaturligt inför mikrofonen? Hur sökte i så fall arkivets personal 
att lösa dessa frågor? 

I det sammanhanget vill jag anföra några bilder av hur det faktiska 
fältarbetet vid inspelning gick till. Det finns framför allt beskrivet av 
Folke Hedblom, som deltog i inspelningar redan från starten 1935. Den 
otympliga grammofonen och mikrofonen antogs liksom en gång fono-
grafen skrämma och hämma sagesmännen, men fälterfarenheten visade 
snart att så i verkligheten sällan blev fallet. Även om samtalssituatio-
nerna ibland blev något konstlade, var fältarbetarna oftast nöjda med 
sina resultat. 

Därvid är det kanske intressant att se hur Hedblom förklarade detta 
förhållande, eftersom det säger en hel del om hur inspelningsmetoden i 
verkligheten kom att begagnas. Hedblom påpekade bl.a. "De gamla på 
landsbygden reagera inte alls inför den nutida tekniken på samma sätt 
som den moderna s. k. kulturmänniskan". I stället, menade han, berät-
tade de "lugnt och naturligt, utan att med ens kunna fatta att mikrofonen 
registrerar alla ljud". Ibland fann Hedblom andra förklaringar: "Ofta ha 
de gamla dessutom försvagad syn och iakttagelseförmåga". Han kunde 
därför konstatera att 

Förvånande ofta ha vi t.o.m. lyckats göra upptagningen helt utan sagesmannens 
vetskap ... då sagesmannen haft så försvagad syn att han inte sett mikrofonen 
eller när upptagningen skett på kvällen vid svag belysning, så att mikrofonen lätt 
kunnat döljas, eller då sagesmannen inte fattat vad saken gällt utan trott att mik-
rofonen varit ett instrument för kontroll av belysningsnätet el. liknande! (Hed-
blom 1950 s. 74). 

Med andra ord byggde metoden på att tekniken i sig var okänd och obe-
griplig för sagesmännen och dessa visste därför inte alltid om att de 
faktiskt blev inspelade. Omedvetna om detta kunde de då naturligtvis 
tala fritt, dvs, så fritt som de förmådde i sällskap med forskare och främ-
lingar (jfr Kaivola-Bregenhoj 1992 s. 154 f., Lehtipuro 1992 s. 168 f.). 

Man märker allt emellanåt att folket på landsbygden är lite misstänksamt mot 
bilresande främlingar ... det kan ha sina svårigheter att få de gamla gubbarna 
och gummorna att komma i berättartagen ... En del äro mycket villiga att tala 
sitt mål, medan andra gärna gripa till riksspråket när det kommer stadsfräm-
mande. Då får man försöka lirka dem in på dialekten igen så gott det går (Rob:2 
1930-tal). 
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Lars Madsh. från Radiotjänst intervjuar hemmansägare Johan Lundmark (f. 1874) i 
Mysslinge i Alunda socken i Uppland i september 1941. Lägg märke till den allt 
annat än diskreta mikrofonen. Foto: Manne Eriksson. (ULMA 22286 s. 2, ULMA: 
inspelningsprotokoll.) 

Annorlunda var det, enligt Hedblom, med "de medelålders och yngre" 
sagesmännen. För dem kunde mikrofonen inte döljas, och "deras skol-
bildning och formella ambition fördriver deras omedelbarhet", dvs, de var 
medvetna om tekniken och deras bildning gjorde att de talade på ett 
mindre "naturligt" sätt än de äldre meddelarna. Hedblom kunde således 
konstatera att åtminstone vad de äldre sagesmännen beträffade åstadkoms 
upptagningar av autentiska samtalssituationer (Hedblom 1950 s. 72 f.). 

Denna starka strävan efter autenticitet skedde dock på bekostnad av 
etiska hänsyn, något som kommit att på allvar diskuteras och ifrågasättas 
först på senare tid (Hedblom 1979 s. 124 if.). Jag har inte kunnat finna att 
några etiska aspekter på problemet lades vid tiden för dessa tidiga inspel-
ningar. Inspelningstekniken blev därför ett tydligt exempel på makt-
aspekten vid dokumentationen. Sagesmännen stod i ett ojämlikt förhål-
lande till inspelarna och blev inte ordentligt informerade om att de blev 
inspelade och att deras röster sedan skulle bevaras i arkivet för att kunna 
bli källmaterial för forskningen (jfr Alver 1992 s. 52 if., 1995 s. 6 if.). 
Detta berodde sannolikt på att de primärt betraktades som bärare av ett 
språk och av berättelser, dvs, de var objekt. Det var språket och berättel-
serna arkivet främst ville tillvarata, medan sagesmännen som individer 
fick stå tillbaka (jfr Foucault 1980 s. 120, Bourdieu 1992:2 s. 165 if.). 
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Åsidosättandet av de etiska synpunkterna berodde naturligtvis inte på 
att forskarna inte alls brydde sig om att ta hänsyn till sagesmännens 
integritet. Snarare hängde det intimt samman med jakten på det auten-
tiska språket och med att orden, meningarna, språket var överordnade 
den enskilde talaren som individ.16  Texten, i form av orden eller berättel-
sen, var det viktiga (jfr Holbek 1992 s. 13). Av det skälet kunde Hed-
blom beskriva metoden som en som var "utan tvivel mera givande", ef-
tersom man "försöker att så fullständigt som möjligt dölja för sagesman-
nen, att någon upptagning sker. Det brukar gå förvånande bra, och då får 
man ofta ett fullständigt naturligt vardagsspråk på skivan" (Brev från E 
H. till H. G. 1936-09-02). För Hedblom var det den ideala inspelningen. 

Men var det "ett fullständigt naturligt vardagsspråk" inspelaren fick? 
Inspelningstekniken i sig rymde visserligen potentialen att ge sagesmän-
nen utrymme att uttrycka sig så som de ville, att berätta fritt och inte få 
sitt språk retuscherat. Men i verkligheten gick det knappast till så. Meto-
den byggde på urval. Först och främst gjordes ett urval av lämpliga sa-
gesmän, så att vissa intressanta talare (språkbärare/berättare) särskildes 
från andra och blev "sagesmän".17  Dessutom gjordes ett urval av sam-
talsämnen, så att det inspelarna fann värt att dokumentera också blev det 
som spelades in. Inspelningarna representerade därför knappast vardags-
språk eller naturligt tal i den bemärkelse vi vanligen lägger i ordet. Det 
var dessutom inspelaren som bestämde vad som skulle tas med på den 
skiva som spelades in. Kom sagesmannen in på irrelevanta frågor av-
bröts inspelningen och/eller styrde utfrågaren in samtalet på det för ho-
nom intressanta igen (muntlig uppgift av arkivarie Anna Kristina Söder-
berg 1995-05-03).18  

Metoden medgav således inte att vad för slags "prat" som helst spela-
des in. Det var utfrågaren som bestämde vad som var relevant informa-
tion. Metoden hade därför många likheter med frågelistorna. Den gav 
inte utrymme för det fria berättandet utan var starkt styrd av den som 
skötte utfrågningen. Tekniken i sig var också kostsam och det spar-
samma utrymmet på skivorna medförde att bara vissa delar av ett samtal 
togs upp, "det som vid varje tillfälle tycktes vara det väsentligaste i sam-
talet" (Hedblom 1979 s. 129). I praktiken innebar alltså inspelningstek-
niken liksom annat upptecknande för hand att stark selektion gjordes. Av 
det skälet var den ett exempel på hur arkivets insamlingsmetoder byggde 
på urval och hur "vardagsspråket" här snarast blev ett slags konstruktion. 

16  Jfr diskussion om bruket av dold mikrofon i samband med performansanalys hos D4h/ 
Wzsonyi 1973 s. 95. Se även diskussion hos Johannessen 1993 s. 229 f. 
17  Detta omvittnas bl.a. av en sageskvinna från Lilla Rågö i Estland, som menade att de 
besökande forskarna valde de mest spektakulära meddelarna, de som "ljög" (Lisa Wester-
holm muntl. 1988). 
18  Söderberg sköter sedan många år innehållsregistreringen av skiv- och bandinspelningar 
vid ULMA. 
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Men den nya tekniken gav också insikter om sin inbyggda begräns-
ning: den krävde ström och det fanns inte överallt. Under ett fältarbete i 
Lappland 1936 måste grammofonupptagningarna därför begränsas "till 
följd av det missödet, att de elektriska ledningarna inom största delen av 
socknen voro obrukbara efter ett åskväder, som skadat en transformator" 
(Geijer 1938 s. 129). Inspelningsapparaten var dessutom försedd med 
bara en skivtallrik, vilket medförde att man endast kunde göra inspel-
ningar om 3-4 minuter i taget, innan man tvingades avbryta och byta 
skiva (Hedblom 1950 s. 67 f.). Också dessa avbrott verkade hämmande 
på det fria berättandet. 

De tekniska bristerna till trots växte grammofonskivebeståndet snabbt 
och gravermaskinen kom omedelbart att helt ersätta tekniken med de 
äldre fonogram- och edisonrullarna. Inspelningarnas antal ökade därför 
dramatiskt under andra hälften av 1930-talet. Mellan åren 1935 och 
1940 gjordes c:a 650 nyinspelningar (Geijer 1937 s. 51, 1938 s. 94, 
1939:1 s. 38, Eriksson 1944 s. 87, 106). Den moderna inspelningstekni-
ken ledde således till att insamlingsmetoderna förändrades och inte 
längre kom att innebära endast uppteckning för hand. Men den medförde 
också att tjänstemännen själva i allt högre grad måste ge sig ut i fältet. Ty 
till skillnad från arbetet med frågelistorna gick inspelningstekniken inte 
att lägga över på ortsmeddelarna. Den måste skötas av personal som fått 
speciell utbildning och dessutom fanns det bara en enda apparat att 
tillgå. Detta faktum kom delvis att förändra arbetssituationen för arkivets 
personal. 

Det är kanske symptomatiskt att det var arkivets yngre medarbetare, 
Manne Eriksson, D. 0. Zetterholm och framför allt Folke Hedblom som 
kom att mest engagera sig i den moderna inspelningstekniken. Arkivets 
föreståndare Herman Geijer och hans vetenskaplige medarbetare Lars 
Levander förhöll sig nämligen i praktiken mer avvisande och avvak-
tande. Detta förhållande framgår dock inte av verksamhetsberättelserna, 
men har omvittnats av Folke Hedblom i dennes minnesberättelser över 
sitt liv med vetenskapen. Varken Geijer eller Levander ville lyssna på 
inspelningar eller använda dem i sina forskningar. Levander, som dess-
utom avskydde allt vad maskiner hette, kallade t.o.m. inspelningstekni-
ken för "dialektologisk rovdrift" (Hedblom ULMA band 4641). 

Geijer och Levander, som varit med länge inom fältet kom således att 
stå för en ortodox syn på verksamheten, medan nykomlingarna Hedblom 
och Zetterholm utvecklade avvikande strategier i opposition mot orto-
doxin. Detta ledde till en strid inom fältet (jfr Bourdieu 1992:2 s. 44). 
Den nya tekniken att spela in tal medförde nämligen en motsättning med 
den traditionalistiska syn på dialektuppteckning som bl.a. Geijer och Le-
vander stod för. Geijer menade att inspelningarna av autentiskt tal "gav 
en skev, ofullständig och missvisande bild av ... den riktiga dialekten", 
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och han stördes mycket av "riksspråksinslag, moderna ord, trasig sats-
byggnad, dålig syntax, stilbrott m.m." (Hedblom 1979 s. 126 if.). Men 
samtidigt insåg han att inspelningstekniken hade kommit för att stanna, 
varför han inte aktivt motarbetade att hans medarbetare begagnade sig av 
den. Hedblom å sin sida hävdade att med inspelningstekniken kunde 
arkivet för första gången anse sig spela in verkligt vardagsspråk, något 
som han personligen såg som en klar fördel (Hedblom 1967 s. 204). 

Geij ers och Levanders tveksamhet och Hedbloms engagemang hand-
lade dock inte enbart om olika attityder till en arbetsmetod. Det handlade 
ytterst om två olika synsätt på språkforskningens mål. Geijer, som före-
trädde ett äldre förhållningssätt, ville ha den rena dialekten, så oförstörd 
som möjligt av den nya tiden och dessutom i form av en "konstnärlig" 
text. Detta hade han också fått genom att uppsöka gamla, avlägset bo-
ende sagesmän och nedteckna deras dialekt i en ideal situation. Texterna 
som producerades i dessa situationer återgav ett "språkets normalform". 
De retuscherades ofta just för syftet "att få fram det gamla, genuina 
språket". De var exempel på en överarbetning och i vissa fall t.o.m. på 
hur textskaparen "lyckats förändra det ursprungliga textutkastet till nära 
nog oigenkännlighet". Detta språk, som representerade "den litterära 
monologen eller dialogen", var för Geijer det "autentiska" i betydelsen 
det konstnärliga, ofördärvade och opåverkade. Även om texten således 
var arrangerad, uppfattade han den inte som en förfalskning, då den ju 
faktiskt återgav orden så som de verkligen (dvs. idealt sett) såg ut i dia-
lekten. Att dialekten kanske inte var fullt så perfekt talad i vardagen 
bekymrade dock knappast Geijer (Eriksson 1947 s. 42 f., Hedblom 1967 
s. 204 if.). Hans ambition var ju att rädda det gamla språket i den dräkt 
det borde ha, inte att dokumentera hur dialekten talades i en spontan 
situation. 

Yngre forskare som Hedblom och Eriksson insåg dock att med den 
nya tekniken fick de ett annat slags språk, det vardagliga talspråket, som 
på många sätt skilde sig från det Geijer en gång samlat. De samlade inte 
språkets ideala form utan i stället "talets tillfälliga gestaltning". Sakinne-
hållet i de samtal som fördes under en inspelning kunde visserligen vara 
uttryck för ett äldre tidsskedes trosformer eller förhållanden, men språ-
ket i sig var samtidens, det var inte någon mer eller mindre medveten 
rekonstruktion av hur det en gång låtit, även om gamla, ovanliga dialekt-
ord i och för sig togs emot med förtjusning. 

Gärna ser man ... att den 'intervjuade' berättar något som hör till dagens sysslor 
eller berättar något om gamla traditioner ... Men huvudsaken är dock att få gott 
dialektmaterial, betonar magister Hedblom (SyMB 7/9 1937). 

Grammofonen registrerade dessutom, till skillnad från den skrivande 
upptecknaren, allt som sades och den gjorde inga subjektiva tolkningar 
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Folke Hedblom i samtal med Kerstin Ingebriktsson, 84 år, i Tännäs i Härjedalen där 
inspelningar gjordes den 25-26 juni 1942. Fotografen, Dag Strömbäck, känns igen på 
sin skugga. Foto: Dag Strömbäck. (ULMA 17514 s. 7, ULMA: inspelningsprotokoll.) 

och tillät därför "en objektivitet av annan grad än uppteckningen direkt 
efter talet". Dock påpekades att avlyssnaren ändå alltid tolkade sina hör-
selintryck utifrån den språkkunskap han själv hade, så objektiviteten var 
ingalunda absolut. För Eriksson och Hedblom blev detta språk emeller-
tid det "autentiska", i samma betydelse som ofördärvat och opåverkat, 
det blev "det faktiska talspråket" (jfr Hedblom 1967 s. 204 if., 1979 s. 
125 f., Eriksson 1947 s. 42 f.). 

På ett helt annat sätt än filmen kom därför grammofonen att få bety-
delse för arkivets fortsatta arbete. Den kom även att innebära ett föränd-
rat förhållningssätt till dialektstudiet. Av det skälet står inspelningstekni-
ken från 1935 som en viktig milstolpe i arkivets verksamhet. Den inne-
bar i sig att en modern teknisk metod kunde påverka och omdefiniera en 
hel disciplin och dess syn på den egna arbetsuppgiften. 
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Internationellt samarbete 
1930-talets verksamhet vid arkivet handlade till viss del om vidsträckta 
planer för internationellt samarbete. Åke Campbell besökte t.ex. flera 
gånger Irland (ULMA D III a:22, :24) sedan han "våren 1934 av The 
Irish Folklore Institute, Dublin, kallats dit för att lämna informationer 
angående arbetsorganisationer ock metoder vid Landsmålsarkivets folk-
minnesundersökningar". Vidare skulle han lämna instruktion för upp-
tecknings- och uppmätningsarbetet samt genom eget forskningsarbete 
pröva sina metoders tillämplighet på irländskt material. 

Skälet till att Campbell i egenskap av ledare för arkivets folkminnes-
undersökning kallades till Irland var att "Nordisk folkminnesforskning 
hade redan från början varit av förebildlig betydelse närmast genom ar-
kivarien Reidar Th. Christiansen, Oslo, ock docenten C. W. von Sydow, 
Lund, som båda upprepade gånger på Irland studerat folkdiktningen i 
fältet". När nu verksamheten skulle utvidgas till "andra arter av folkmin-
nen än folksagorna" ansågs det lämpligt att Campbell fick tillfälle "att 
lämna informationer angående Landsmålsarkivets arbetsorganisation 
ock dess folkminnesundersökningar samt redogöra för resultatet av sin 
instruktionsvärksamhet" (Geijer 1936 s. 63 f.). 

Denna antydda överlägsenhet i den nordiska, och i detta särskilda fall 
den uppsaliensiska follaninnesforskningen, kom till tydliga uttryck i 
Campbells uttalanden om sitt uppdrag på Irland. Han menade sig bedriva 
ett slags envägskommunikation och han skrev: 

De snälla naturbarnen i väster — mina studenter och skollärare med sin katolska 
och ålderdomliga utbildning ha just ej givit mig någon känsla av personlig sam-
hörighet annat än i något enstaka fall (Brev från Å. C. till H. G. 1935-07-08). 

Han berättade också att han fört omkring och undervisat ett par skollä-
rare i gårdarna, något som åter fått honom att tro på sitt eget arbetes 
värde: "Ett slag kunde jag på nytt vara folkhögskolläraren som talade 
över hembygdsvård och hembygdsforskning". Skollärarna tillstod efter 
rundvandringen att de nu fått många idéer till förbättring av barnens 
läroböcker, "så att de skulle ge trognare bilder av irländsk allmoge och 
kultur än som varit fallet" (Brev från Å. C. till H. G. 1935-07-20). Utan 
tvekan uttryckte Campbell här den professionalitet som präglade arkivet 
under det expansiva 1930-talet. Det var experten/läraren som talade. 

1937 kunde arkivet också skörda frukterna av detta irländska arbete, 
ty då ordnade Campbell resultaten av sina uppmätningar, ritningar och 
fotografier till en utställning kring irländsk folkkultur på National Mu-
seum i Dublin. Denna utställning var den första i sitt slag på Irland och 
den öppnades av presidenten de Valera själv. Geijer skrev: "Vid den där-
efter följande visningen för Irish Folldore Commissions styrelse frambar 
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ordföranden ett tack till styrelsen för landsmålsarkivet i Uppsala för det 
samarbete, som ägt rum i ock med Campbells värksamhet i Irland" (Gei-
jer 1938 s. 136, ULMA D III a:24). 

Särskilt täta var annars kontakterna med Tyskland, speciellt när det 
gällde de planerade atlasarbetena. Här var det dock inte uppsala-arkivet 
som var förebild, utan snarare hämtades inspirationen från tyskarna, som 
var föregångare på området. Geijer och Campbell reste vid flera tillfällen 
till Berlin och Greifswald för att diskutera kartering med sina kolleger 
vid Atlas der Deutschen Volkskunde (ADV) (Geijer 1933 s. 63, 1937 s. 
78, 97, ULMA D III a:23). Intresset för internationellt samarbete under-
stöddes också av Gustav Adolfs Akademien där det påpekades att man 
borde "söka förbindelse med lärda utanför det egna landets gränser" 
(Westman 1934 s. 4). Planerna på samarbete stäcktes emellertid av na-
zisternas maktövertagande i Tyskland och det efterföljande kriget i Eu-
ropa. Som en följd av detta vändes såväl karteringsprojekt som andra 
undersökningar åter mot det egna landets kultur. Exempel på undersök-
ningsområden som därvid kom att upptas var städer och herrgårdar, två 
för 1930-talet helt nya forskningsfält (Geijer 1939:1 s. 47 f., Eriksson 
1944 s. 91, Lilja 1992 s. 92 if.). 

Under större delen av 1930-talet bedrevs undersökningarna av språk 
och folkminnen liksom tidigare främst bland allmogen på landsbygden 
(Geijer 1939:1 s. 46 if.). Både vid uppteckning för hand och vid inspel-
ningar var det oftast "de i förhållande till sin omgivning konservativa, 
gammalmodiga, kanske avsides boende människorna" man vände sig till 
(Hedblom 1950 s. 74). Visserligen innebar herrgårdsundersökningen att 
en annan samhällsgrupp kom att fungera som undersökningsobjekt, men 
samtidigt drevs undersökningen främst för att 

... den särskilda sociala, ekonomiska ock andliga miljö, som en härrgård utgör, 
måste observeras ock studeras för förståelsen av allmogetraditionen inom områ-
det. Men därtill kommer, att härrgårdstraditionema i sig själva utgöra en viktig 
del av den svenska folkkulturen, ej mindre än allmogekulturen, utan snarare än 
mera hotad av nutidens nivellerande inflytelser, ett förhållande varom ett klart 
medvetande visat sig bland de gamla härrgårdsfamiljema själva (Geijer 1939:1 
s. 46 if.). 

Med inventeringen av stadens traditioner blev också andra områden än 
landsbygden föremål för undersökning. Vissa sakfrågor, arbetarnas 1 - 
majfirande, adventsfirandet, cyklar, bilar osv, togs för första gången upp 
till behandling. Idealföreställningen att undersökningarna ej endast 
skulle gälla allmogen och landsbygden förverkligades således nu. Men 
trots viss förnyelse innehållsligt sett stannade herrgårds- och stadstradi-
tionsprojekten vid att utgöra endast en ringa del av den totala insamling-
ens volym. Stadsundersökningarna bedrevs dessutom som ett slags kom- 
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Diagram 4: Totala andelen insamlade pappersarkivalier 1939-1947 
och andelen stadstraditioner därav 

Stadstraditioner 2,3 % 

Övrig insamling 97,7 % 
Andelen stadstraditioner av den totala insamlingen av pappersarkivalier åren 1939-
1947 var i realiteten endast marginell. 

pletterande motsvarigheter till landsbygdsinventeringarna och blev där-
för knappast incitament till den moderna stadsetnologin (för gedignare 
utredning se Lilja 1992). 

Slutet på en epok 
Herman Geijer avgick som Landsmålsarkivets chef i november 1938. 
Han hade då lett institutionen i nära 25 år. I sitt avskedstal blickade han 
tillbaka på sitt arbete med arkivet och vetenskapen och han gjorde det på 
ett synnerligen personligt och självutlämnande sätt. Han konstaterade 
t.ex. uppgivet att han ansåg sig ha misslyckats, ty 

Jag vet, hur fragmentariskt ock bristfälligt det värk är, som förvaras bakom skå-
pens polerade ytor, jämfört med vad framtiden måste komma att kräva av vår tid 
... Hur mycket hade ovillkorligen bort ock kunnat göras bättre ock mera, än det 
är? (Geijer 1939:2 s. 18). 

Samtidigt inskärpte Geijer att verksamheten måste fortsätta och att den 
ständiga kampen för att få medel och personal till arbetet aldrig fick 
uppges. 

Målet är ej något, som kan mätas eller uttryckas i statistiska siffror eller i utvär-
tes jämförelser. Målets uppnående måste kräva en betydligt större utrustning i 
fråga om pängar ock arbetskraft ... Det är en ovillkorlig livsuppgift för institu-
tets ledning att söka tillkämpa sig, vad som behövs ... Försök i alla fall komma 
framåt! Men ej med bråk och stora ord! Arbeta! (a.a. s. 23 f.). 

Geijers avskedstal antydde att han knappast ansåg att det verkliga arbetet 
inneburit att den ideala uppteckningen i varje enskilt fall hade åstadkom-
mits. Han kände sin och hela verksamhetens otillräcklighet. Den relativa 
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Arkivsysslorna sköttes inte bara av de högutbildade forskarna. Minst lika viktigt var 
expeditionspersonalens arbete. Fotot visar fr. v. med ryggen mot kameran Dagmar 
Holmkvist (gift med Erik Holmkvist), Gun Wennström (gift med Stig Björklund), 
Manne Eriksson, Carin Kumlin (gift med Folke Hedblom) samt sittande Ulla Rydin 
(gift med Richard Broberg). Foto: Sagerholm 1938. (ULMA 28539 s. 4.) 

optimismen i utvärderingen från 1928 var förbytt i pessimism och själv-
rannsakan. Visserligen vände sig Geijer i sitt avskedstal till likar, till 
människor som inom fältet arbetade för samma mål som han själv, men 
ändå uppfattar jag hans dubier som äkta och inte som tom retorik. Han 
led vid tanken på vad han och hans medarbetare inte gjort, inte hunnit 
med, inte uppmärksammat. Därför framstår hans tal som ett bevis för att 
det var mänskliga aspekter som styrde verksamheten vid arkivet. Det var 
levande människor som arbetade och samlade, bearbetade och utgav. 
Deras kunskap, intresse och flit räckte långt, men räckte inte ända fram. 
De kunde omöjligen hinna med att rädda allt och överallt. Geijers tal var 
på så sätt ett talande vittnesbörd om hur de vid arkivet verksamma upp-
fattade sitt värv. 

Geijers ganska bittra ord är intressanta just med tanke på vad 1930-
talets faktiska arbete inneburit för arkivet: en tid av erkännande från stat 
och vetenskapssamhälle, en stark expansion genom ökade anslag, för-
nyelse av metoder och därmed följande ökning av insamlat material, i 
mängd mätt. Folkminnesundersökningen och de utbildade etnologernas 
inträde vid arkivet blev goda exempel på en tydligare arbetsuppdelning 
och specialisering. Aldrig tidigare hade institutionens arbete heller varit 
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så mångfasetterat eller intensivt. Utan tvekan kan jag konstatera att 
1930-talet var en arkivets storhetstid. 

Men alla framgångar och förändringar till trots bedrevs arbetet på 
många sätt enligt gammalt mana. Avgränsade områden undersöktes av 
såväl dialektologer som etnologer och oberoende av om dessa begag-
nade gamla invanda eller nya arbetsmetoder. Det starka tänkandet i sak-
områden och en kultur i delar dominerade; inte minst kom de till uttryck 
i uppbyggnaden av realkatalogen och i utformningen av frågelistor och 
kartor. De ideala idéerna om att verkligheten skulle undersökas i hela sin 
bredd efterlevdes knappast i verkligheten. Tillfälligheter och personliga 
val styrde i stället i väsentlig grad verksamheten. Tanken på att under-
sökningarnas syfte främst var en räddningsaktion ledde till att det nästan 
uteslutande var det gamla, nu snabbt borttynande som kom att dokumen-
teras. Och denna tanke medförde också känslan av misslyckande, såsom 
den uttrycktes hos Geijer. 

Stadstraditioner och lapska undersökningar 
1940 fick Landsmålsarkivet en ny chef, Dag Strömbäck. Han tillträdde i 
en tid av bekymmer. Ute i Europa pågick andra världskriget och arbetet 
vid arkivet var starkt hotat av de nedskärningar i budgeten som måste 
göras. Ändå var verksamheten av årsredogörelserna att döma livlig och 
omfattande under krigsåren. Den besvärliga situationen tvingade nämli-
gen fram nödlösningar som i några fall ledde till att helt nya forsknings-
områden öppnades. 

Exempel på sådana var de ovan nämnda under 1930-talet påbörjade 
undersökningarna av herrgårdarnas och städernas traditioner. De fortsat-
tes under 1940-talet (Strömbäck 1945:1 s. 149, 1945:2 s. 329, 339, 1947 
s. 180). Medan herrgårdsundersökningarna förde en tynande tillvaro 
kom stadsundersökningarna att intensifieras och en rad frågelistor samt 
en frågebok utarbetades för detta syfte av Richard Broberg vid folkmin-
nesavdelningen (Eriksson 1944 s. 111, Strömbäck 1945:1 s. 149, Lilja 
1992 s. 94 if.). 

Skälet till att stadsundersökningarna kom att intensifieras var att arki-
vet där såg möjligheter till extern finansiering och till medverkan av 
sagesmän. När det gällde herrgårdsundersökningen var penningfrågan 
dock ett problem. Finansieringen måste nämligen skötas av enskilda och 
det var inte alltid enkelt att få människor att ställa upp för detta. Men ett 
större problem var att de tilltänkta medarbetarna, dvs. herrgårdsfolket 
själv, under krigsåren var engagerade i kristidsprojekt och Röda Kors-
arbete, som omöjliggjorde deras medverkan i undersökningen (Åsa Ny-
man muntl. 1982). Således låg krassa praktiska problem bakom sats-
ningen på stadsundersökningar. 
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Foto från grammofonupptagning i Dikanäs, Vilhelmina socken i Lappland den 12 juli 
1944. Mellan Dag Strömbäck och Israel Ruong står Briska Stinnerbom (f. 1895, 
flyttsame fram till 1930-talet) och Kristoffer Johansson Barruk (f. 1875, flyttsame 
ända fram till "äldre dagar"). Framför står Maria Gorik (f. 1864), Elisabet Johansson 
Barruk (f. 1884 och dotter till socknens störste renägare Johan Johansson) och Johan 
Matteus Tomasson (f. 1870, nomadiserande renskötare till in på 1930-talet). (ULMA 
17558 s. 13, ULMA 17773, ULMA: inspelningsprotokoll.) 

Ett helt nytt projekt kring lapskt språk och lapsk kultur inleddes 1943. 
Initiativtagare till detta var professorn i finsk-ugriska språk i Uppsala, 
Björn Collinder (1894-1983), som ordnade medel till en systematisk 
undersökning. Dess syfte var att vårda, bearbeta och föröka det lapska 
material som förvarades i arkivet. 

För detta ändamål organiserades där en speciell avdelning med docen-
ten i lapska språket, Israel Ruong (1903-1986), som ledare. Genom fält-
studier som för hans del kunde vara upp till fem månader per år samlade 
han och flera av arkivets övriga tjänstemän, nytt material rörande såväl 
det språkliga som det folkloristiska, sociala och materiella. Fältarbetet 
innebar i högsta grad deltagande observation. Bl.a. följde forskarna lap-
parnas flyttning från vårviste till sommarbetesland. Inspelningarna 
skedde oftast på lapska, en metod om vilken Campbell sade 

Vi anse nog att en första dokumentering på lapska har vissa bestämda företräden 
framför primäruppteckning på svenska. Många utmärkt goda sagesmän tala och 
tänka på lapska. När en lapp skall översätta till svenska har han ingalunda i sin 
svenska vokabulär tillgång till de riktigaste översättningsorden — tvärt om, 
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Inför fotografen i Saxnäs i Vilhelmina socken i Lappland den 15 juli 1944: Fr. v. Nils 
Andreas Nilsson Skott (f. 1869, flyttsame född i Norge), Anders Vilks (f. 1884, flytt-
same som blev frälst och blev major i Frälsningsarméns kår i Kittelfjäll), Israel Ru-
ong, Torkel Larsson Kroik (f. 1873, först renskötare senare bofast) och Åke Camp-
bell. (ULMA 17558 s. 6, ULMA 17773, ULMA: inspelningsprotokoll.) 

många gamla lappar kunna ha verkligt svårt att finna sig till rätta på svenska och 
en del kunna det alls ej ... behöver ej arbetet i sin helhet bli mindre etnologiskt 
användbart än om vi ordnade med primäruppteckningar på svenska. Tvärt om 
finns det många etnologer som anse att det kan vara en även ur etnologisk syn-
punkt mycket värdefull metod (Brev från Å. C. till S. E. 1943-05-07). 

Vid dessa lapska undersökningar togs den nya inspelningstekniken till 
hjälp, så att jojkar o.dyl. spelades in på skivor. Fältarbetet bland lapparna 
fick organiseras efter de specifika förhållanden som rådde, beroende 
bl.a. på stora avstånd och brist på vägar, vilket medförde att upptag-
ningarna förlades till kyrkplatser, där lapparna samlades vid helger och 
marknader. 

Samerna i många byar eller ställen ligga alltjämt utan vägförbindelser och deras 
kultur och livsförhållanden äro synnerligen ålderdomliga. Snart kommer emel-
lertid vägen och därmed agenterna och fattigdomen. Här finns ännu kulturreser-
vat av enastående karaktär. De borde studeras innan det är försent ... Här finns 
uppenbarligen arbetsuppgifter av verkligt förnämlig art. Och frågan är om vi ej 
till nästa år måste tänka på att försöka förmå folket här uppe att bidraga till 
dokumenteringen av traditionerna (Brev från Å. C. till D. S. (?) 1941-06-25). 

Autenticitetsproblemet löste sig vid de lapska inspelningarna av sig själv, 
eftersom lapparna betraktades som bättre berättare än svenskarna: "Det 
behövs ett minimum av frågor för att hålla dem igång, och de tyckas så 
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helt fångna av sin framställning att de alldeles glömma åhörarna och de 
tekniska arrangemangen", konstaterade således Hedblom (Hedblom 
1950 s. 76). Campbell påpekade också detta förhållande med orden 

Vår erfarenhet är att lappen är en utmärkt berättare, och när han väl kommit 
igång besvarar han inför mikrofonen flytande och fylligt alla frågor (Brev från 
A. C. till S. E. 1943-05-07). 

Implicit i dessa uttalanden ligger sannolikt betraktelsesättet att lapparna 
var mer olika forskarna än svenska sagesmän var. De var mer exotiska, 
mer av De Andra och deras kultur var mer orörd av moderniteten (jfr AB 
10/9-42, ST 23/7-42, TU 18/2-43). Men i uttalandet ligger även åsikten 
om att det var viktigare att tillvarata det lapska materialet mer i hela dess 
vidd. Kanske berodde det på att forskarna inte hade samma överblick över 
kunskapsområdet, över vad som var mer eller mindre viktigt, såsom när 
det gällde den egna, svenska bondekulturen? Kanske hängde det samman 
med att det lapska representerade någonting mycket speciellare än det 
svenska man redan hade så väl belagt? En rad frågelistor utarbetades 
också för denna undersökning. De avfattades på både svenska och lapska 
och utformades för att passa den specifikt lapska nomadkulturen (Ström-
bäck 1945:2 s. 336 if., 1946 s. 153 if., 1947 s. 177 if., 1948:2 s. 219). 

Nya former för insamling 
På grund av de bistra tiderna fick folkminnesavdelningen i sitt arbete på 
skilda sätt pröva nya vägar för insamling. Ett sätt var att skaffa pengar 
från andra håll än från staten, något som aldrig varit främmande för 
arkivet. Stadsundersökningarna t.ex. finansierades från städerna själva 
och från enskilda eller företag. Därför var de, trots nedskärningarna, 
möjliga att genomföra (Strömbäck 1945:1 s. 149, Lilja 1992 s. 106). För 
att få in material skickades dessutom på försök frankerade brevkort ut till 
folkskollärare, poststationsföreståndare och andra grupper med begäran 
om att få enklare frågor kring tilltalsord till föräldrar o.likn. besvarade. 
Förfrågningar om kyrkliga traditioner skickades till pastorsämbetena 
och resultatet av dessa försök bedömdes som mycket gott. Särskilt påpe-
kades att en stor mängd sägenbelägg på detta sätt kunde samlas (Ström-
bäck 1945:1 s. 149). En kanal som också kom att nyttjas var Radiotjänst, 
med vars hjälp en större sägeninsamling genomfördes år 1943 (Ström-
bäck 1945:2 s. 339). För att "puffa" för den undersökningen användes 
pressen (jfr StD och SyMB 24/2-43). 

Alla dessa undersökningar var exempel på hur kriget och de ned-
skurna anslagen tvingade fram nya dokumentationsprojekt inom det 
egna landet. Kriget hindrade det under 1930-talet påbörjade internatio-
nella samarbetet och kristidsekonomin, som innebar att arkivets anslag 
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Diagram 5: Frågelistämnen 1940-1945 
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De flesta frågelistämnen under perioden berörde den sociala (D) (häri inbegripet sta-
den) och den materiella kulturen (B), medan de folkloristiska ämnena var dåligt re-
presenterade. Betydelsen av den lapska undersökningen framgår under R. (Förklaring 
till realgrupperna se diagram 2 s. 95.) 

skars ned med nära 50 %, medförde att extern finansiering i allt högre 
grad krävdes för större undersökningar (Strömbäck 1979 s. 27). Således 
betraktar jag dessa projekt inte som utslag av något vetenskapligt nytän-
kande men som resultatet av den speciella situationen. Det hindrar dock 
inte att undersökningarna ledde till att ett material kom att samlas som 
annars kanske inte skulle ha skett. I den samtida pressen, där bl.a. stads-
undersökningen fick utrymme, framdrogs t.ex. de oroliga tiderna som ett 
skäl för undersökningarnas angelägenhet. I en tid då "nationell egenart 
och kulturell självbestämmanderätt var av nöden" ansåg man sig inte ha 
råd att förlora städernas folkliga traditioner. Eller som en journalist i 
Tidningen Upsala uttryckte det år 1942: "Det är det äkta svenska som på 
detta sätt fångas, och det är en utmärkt 'beredskapsgärning' att dra sitt 
strå till stacken" (Lilja 1992 s. 99). 

Frågelistförfattandet var under 1940-talet fortfarande stort. Merparten 
av listorna behandlade traditioner rörande staden och den lapska kultu-
ren, men Campbell började också arbeta med riktade förfrågningar som 
syftade till att "ge systematiska översikter över allmogens äldre arbets-
liv, arbetsårets, arbetsdagens traditionella uppordning samt livsföringens 
struktur och rytm" (Eriksson 1944 s. 111). Frågelistorna om arbetsåret 
och arbetsdagen ansågs så fordrande att besvara att Campbell menade: 
"Endast våra allra förnämligaste ortsmeddelare har jag satt på denna 
ytterst krävande uppgift" (Brev från Å. C. till S. L. 1939-12-05). I och 
med dessa satsningar blev Campbells intresse för större helheter i under-
sökningarna åter synligt. 

Campbell som under 1930-talet varit den som kanske mest engagerat 
sig för internationellt samarbete och därvid kommit att visa t.ex. Irland 
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stort intresse (jfr ovan) kom nu att ägna sina resor företrädesvis åt Norr-
land, där han genom en rad fältarbeten undersökte nybyggartraditioner 
och kulturkontakten mellan svenskt och lapskt (Strömbäck 1945:2 s. 
358, Vallström 1995 s. 137 if.). Resultatet av dessa undersökningar lade 
han 1948 fram i sin studie Från vildmark till bygd. Han kom också att 
engagera upptecknare för detta, bl.a. Nils Eriksson i Vilhelmina, som 
under en rad år nedtecknade sina minnen av nybyggartiden. 

De språkliga landskapsundersökningarna bedrevs som tidigare främst 
i Dalarna, Västergötland, Västmanland och på Gotland (Eriksson 1944 s. 
108 if., Strömbäck 1945:1 s. 147 f., 1945:2 s. 328 f., 1946 s. 153 if., 
1947 s. 178 f., 1948:2 s. 211 fl). 1944 tillkom dessutom en speciell 
Värmlandsundersökning rörande dialekter och folkminnen. Även den 
understöddes av externa medel, nämligen från värmländska industriföre-
tag, där särskilt Uddeholmschefen Nils Danielsen och Rottneroschefen 
Svante Påhlson märktes. Detta var ett exempel på att den ekonomiska 
eliten fann det viktigt att satsa också på kulturellt kapital (jfr Bourdieu 
1994 s. 175 f.). Med anledning av denna undersökning insamlades nytt 
material samtidigt som befintliga frågelistsvar och material från Värm-
lands landsmålsförenings arkiv excerperades för ett ordregister (Ström-
bäck 1946 s. 154, 1947 s. 178 f., 1979 s. 51). 

Undersökningen avsåg att "få viktiga ämnesområden systematiskt un-
dersökta, samt att erhålla så omfattande ordsamlingar som möjligt från 
de delar av landskapet, där arkivets äldre material visat sig vara otillräck-
ligt" (Strömbäck 1948:2 s. 212). Det var ingen tillfällighet att just Värm-
land valdes. Richard Broberg som ledde projektet var själv värmlänning. 
Liksom sina kolleger valde han undersökningsområde efter sin egen 
kunskap och sitt personliga intresse. Och för arkivchefen, som hade att 
tigga medel, var det en klar fördel att "lägga upp projekt på områden, där 
man redan hade förnämlig expertis till hands på Arkivet" (Strömbäck 
1979 s. 51). 

Undersökningarna inom den språkliga avdelningen och folkminnes-
undersökningen bedrevs också under 1940-talet huvudsakligen på lands-
bygden hos allmogen. Men stadstraditionsinventeringen medförde att 
viss del av verksamheten ägnades staden. När nya undersökningsområ-
den togs upp, såsom den lapska undersökningen, bedrevs den på samma 
sätt som andra inventeringar med inspelningar av lapsk folklore och stu-
dier i lapska dialekter främst utifrån ett retrospektivt perspektiv (Ström-
bäck 1945:2 s. 342 f., 1946 s. 160, 1948:2 s. 219). 

Den ideala uppteckningen i praxis 
En genomgång av verksamhetsberättelser o.likn. material visar tydligt 
att det fanns människor bakom de faktiska undersökningarna. Det var 
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Diagram 6: Frågelistämnen 1914-1945 
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En sammanställning av ämnen efterfrågade i frågelistor under hela den undersökta 
perioden visar att koncentrationen till det materiella (B) och sociala (D) var stark. 
Men de rent folldoristiska undersökningarna (I och J) var också omfattande (Förkla-
ring till realgrupperna se diagram 2s. 95.) 

såväl inom den språkliga sektionens som inom folkminnesavdelningens 
arbete oftast individernas personliga kunskaper och intressen som kom 
att styra det urval och den avgränsning som gjordes i praktiken. Också 
det material som redan fanns samlat blev en viktig utgångspunkt för 
fortsatta undersökningar. Detta ledde till att det knappast blev ounder-
sökta delar av landet som prioriterades utan i stället fördjupades under-
sökningarna på sådana platser där ett relativt stort material redan fanns 
samlat. Specialiseringen till ett visst landskaps dialekt eller till en sär-
skild sakfråga drevs ofta mycket långt, något som ledde till att vissa 
sektorer och landsdelar kom att penetreras väl medan andra undersöktes 
mera sporadiskt eller inte alls. 

Genom det urval som gjordes blev undersökningarna i praktiken såle-
des varken objektiva eller representativa. Stor energi lades t.ex. ned på 
att inventera jordbruket och som helhet blev den rent materiella sidan av 
tillvaron bäst och mest undersökt, trots att idealet förespråkade en lik-
värdig inventering av materiell, social och andlig kultur. Inte heller kon-
centrerades de verkliga undersökningarna till att endast tillvarata det 
muntligt traderade godset tvärtom begagnades inte sällan sekundärmate-
rial (tryck och redan existerande samlingar) när samlingarna byggdes 
upp. Forskarna drog sig i det verkliga arbetet heller inte för att försöka 
påverka uppgiftslämnarna, upptecknarna och sagesmännen, att lämna 
precis de upplysningar arkivet ville ha. Därför tenderade de verkliga un-
dersökningarna att utgå inte från en objektiv verklighet utan från fors-
karnas egna subjektiva önskemål. 

Att undersökningarna främst syftade till att dokumentera ett äldre (all- 
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moge)samhälle och dess livsformer framgår tydligt. Genom riktade för-
frågningar försökte arkivet styra kunskapsproduktionen i den riktning det 
önskade. Den nya tidens kultur lämnades därhän utom helt perifert i 
samband med stadsundersökningarna, där vissa moderna seder och feno-
men efterfrågades. Men naturligtvis gick det i det verkliga arbetet inte att 
i varje enskilt fall få in den gamla, "obefläckade", "äkta" traditionen. Som 
framgår av Levanders jakt på förbjudna ord (moderna ord, slanguttryck 
osv.) var många uppteckningar starkt influerade av samtidens språk och 
förhållanden. Inte heller var materialet befriat från enskilda upptecknares 
och sagesmäns egna reflexioner, omdömen eller subjektiva värderingar, 
detta trots att arkivet i det praktiska arbetet så strikt såg till att de inläm-
nade uppgifterna för att betraktas som pålitliga och allmängiltiga skulle 
vara bestyrkta av flera tillförlitliga sagesmäns samstämmiga utsagor. 

I det reella arbetet insamlades material i form av delar, men någon 
verklig satsning på att samla kontextuella uppgifter eller helheter (exem-
pelvis i form av djupundersökningar av en enskild sagesmans repertoar 
eller grundlig dokumentation av ett lokalsamhälle) gjordes knappast. 
Realkatalogen och frågelistorna blev viktiga utgångspunkter för arbetet. 
Dessa var uppbyggda enligt en sönderdelningsprincip. Frågelistmetoden 
ledde till att det material som samlades redan vid upptecknandet var 
indelat efter arkivets principer, dvs. i åtskilda (topografiska eller tema-
tiska) kategorier. Att det verkliga arbetet således inte handlade om att 
undersöka verkligheten i hela dess bredd är uppenbart, eftersom dessa 
urval gjordes. Därför blev uppteckningarna visserligen pusselbitar, men 
knappast sådana pusselbitar som var möjliga att sätta ihop till en sam-
manhängande bild. 

Den ideala uppteckningen var alltså i praktiken ett svar på enskilda 
arkivariers/forskares strikta urval av sådana faktauppgifter om förhållan-
den i det äldre bondesamhället, som de ansåg vara god tradition och som 
därför var väsentligast att bevara. Den ideala uppteckningen blev därmed 
inte en rekonstruktion av någon faktisk verklighet utan i stället ett slags 
konstruktion av en annan verklighet, en verklighet som skapades genom 
urval och avgränsning. 



IV. Konstruktion av verkligheten 

Några perspektiv på urvalet 
I det följande vill jag närmare studera urvalsförfarandet med hänvisning 
dels till realkatalogen som modell och som exempel på vad som bedöm-
des som forskningsbart, dels till hur kontakterna mellan arkivet och upp-
tecknarna kan beskrivas i termer av makt och motstånd i deras gemen-
samma arbete med att konstruera den verklighet som skulle kallas den 
svenska folkkulturen. 

"Vanskligheten av allt vårt värk"' 
När Herman Geijer avgick från sin post som arkivets föreståndare 1938 
framgick av hans avskedstal att han ansåg att arkivets arbete blott blivit 
ett styckeverk. Han framhöll att anslagen till verksamheten alltid varit 
snåla och att han ständigt måst föra en kamp för att få pengar att driva 
arbetet vidare. Detta hade lett till att merparten av hans författarskap 
bestått av, inte att författa vetenskapliga artiklar utan att skriva "ansök-
ningar, redogörelser, utredningar, tiggarbrev". Han, den en gång frie 
forskaren, kände sig därför mest som en byråkrat, trots att han egentligen 
ansåg byråkrati vara "oförenlig med tankens ock livets frihet", dvs, med 
forskningen. Han inskärpte dock i sina efterträdare och medarbetare att 
de, eftersom arbetet var så viktigt, måste ta det som en livsuppgift att 
tillkämpa sig medel för fortsatt verksamhet samtidigt som han påpekade 
att detta inte alltid var så lätt, ty 

Myndigheter kunna ställa sig oförstående, trots all bevisning. Efter att ha begärt 
ock fått minutiösa utredningar kunna de avgöra viktiga frågor helt summariskt, 
avslående eller kompromissande på en höft. Hur nedslående detta än kan kännas, 
hurdana praktiska svårigheter, ja omöjligheter det än har ställt ock kan ställa oss 
i, få vi ej förlora ur sikte den huvudfrågan: rör det sig framåt? Finns det hopp? 
(Geijer 1939:2 s. 23 f.). 

Han erinrade också om hur bristen på förståelse hos enskilda eller hos 
lägre instanser, vetenskapliga och andra, kunde vara synnerligen ned-
slående (a.a. s. 18 f.). Och Geijer var inte ensam om denna insikt. Inte 
alla betraktade arkivens uppgifter som verkligt arbete utan snarare som 
värdelös knappologi. 

1  Geijer 1939:1 s. 19. 
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Det är inte lätt att veta, vad en annan lärd revisor kan beteckna som mindervär-
digt eller värdelöst. Jag vill berätta för Dig som ett exempel på en del av våra 
profeters mentalitet gentemot Dina och mina intressen, att då jag för ett par år 
sedan i bibliotekets tambur kom bärande på ett ansenligt paket med material från 
ULMA rörande Staffan o.d. och sammanträffade med min studentkamrat, dåva-
rande docenten, nu professorn Hjalmar Frisk, samt sa något om att jag fått mate-
rial åt Celander, så fick jag till svar: "Sånt där skulle jag omedelbart makulera". 
Där har Du den tolerans, som den ena vetenskapens idkare visar en annan veten-
skaps företrädare (Brev från C.-M. B. till Å. C. 1938-11-11).2  

En riksdagsman hade t.o.m. en gång avfärdat Undersökningens verk-
samhet med orden: "Det är bara dynja!" (Geijer 1939:2 s. 24). Detta till 
trots menade emellertid Geijer att han stod i tacksamhetsskuld till stats-
makterna, till regering och riksdag, som ändå försett arkivet med medel. 
Han såg således inte anslagsmyndigheternas eller belackarnas ovilja 
som någon viktigare förklaring till att arbetet stannat vid ett styckeverk. 

I stället framhöll han andra förklaringar, t.ex. sådana som hörde till 
arbetets art, det arbete som han menade hade 

... något av ett Sisyphosarbetes natur ... Detta arbete är ej av naturen ämnat till 
att vara i första rummet en fråga om att expediera viss mängd på viss tid. Det har 
ingen yttre, 'objektiv' måttstock varken i fråga om vad som brister eller i fråga 
om vad som består. Det har ej häller, innerst, någon rast eller ro eller vila. Det 
innesluter idel obeständighet ock vansklighet (a.a. s. 19). 

Han såg också en förklaring i forskarens mänskliga möjligheter och till-
kortakommanden. Han påpekade att han trots människors vilja att förse 
honom med material inte "tillnärmelsevis utnyttjat tillfällena så, som de 
kunnat utnyttjas" och menade sig därför inte kunna triumfera "varken 
inför eftervärlden eller inför mitt eget samvete". Trots idogt samlande 
och bearbetande hade knappast hela den verklighet han velat undersöka 
hunnits med. Hans räddningsaktion hade åtminstone till vissa delar 
misslyckats och han grämde sig över att mycket nu inte längre gick att 
rädda. Den gamla folkkulturen var till dels redan död och det var försent 
att göra någonting åt det. Han konstaterade: "Vår tid kommer kanske att 
kallas en oersättlig nådatid" (a.a. s. 18).3  

Geijers bittra ord antyder att han ansåg att han hade ett särskilt ansvar 
inför framtiden. Samtidigt visste han naturligtvis att det arkiv han varit 
med om att bygga upp från grunden och leda under 25 år innehöll en 

2  Hjalmar Frisk (f. 1900) var professor i jämförande språkforskning med sanskrit i Göte-
borg (Bra Böckers Lexikon bd 8. 1975). 
3  Fyra år senare skulle också Geijers efterträdare Dag Strömbäck uttala samma farhåga. I 
en radiodiskussion anordnad av Rådet för bygdekultur 1942 sade han: 
"... ty intet är vissare än att möjligheten att tillvarataga de sista resterna av gamla svenska 
traditioner är ett privilegium som tillhör endast oss och vår tid men ej en kommande 
generation. Skola våra efterkommande i framtiden kunna säga om oss att vi till fullo ut-
nyttjat detta privilegium och gjort vad vi kunnat?" (Campbell 1944 s. 38). 
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ansenlig mängd oersättligt forskningsmaterial i form av ordsamlingar, 
ordregister, frågelistsvar, fria folkminnesuppteckningar, fotografier, 
teckningar, skivor.4  Allt detta var delar av ett monument över svenskt 
folkliv, ett monument han aktivt varit med om att resa. Varför var han då 
så missnöjd? 

Hans ovan anförda ord antyder att han var medveten om att arkivet 
och dess medarbetare genom sin verksamhet täckt bara en del av den 
verklighet som stod till buds att undersöka. Han kände nu oro inför hur 
framtiden skulle betrakta detta faktum. Skulle domen falla hård över 
dem som arbetat under denna "oersättliga nådatid"? Skulle de beskyllas 
för försumlighet och lättja, för att de inte tagit tillfällena i akt att få 
människors "intelligenta jälp", för att de inte nog uppskattat den tillvaro 
som erbjöds dem "i bönders ock torpares stugor, i prästgårdar ock härr-
gårdar", för att de inte bättre tillvaratagit möjligheterna att "under så 
gynnsamma förhållanden ej blott efterforska, utan själv erfara gamla ti-
ders sätt att tala ock vara"? Skulle deras val av undersökningsområden 
ifrågasättas och kanske förkastas? Skulle deras heroiska räddningsak-
tion, deras kamp mot tidens och det modernas nedbrytande verkan, 
komma att betraktas som misslyckad? 

Men Geijers oro handlade också om kvaliteten på det material som 
faktiskt fanns samlat, det som trots allt hunnits med och som han beteck-
nade som bestående av både "guld" och "slagg". Vad "guldet" beträffade 
kände han inga betänkligheter, men det bekymrade honom desto mer att 
delar av det material som samlats bestod av "slagg", att det var uppteck-
ningar "som skrivits med slarviga eller klumpiga, obesjälade fingrar, då 
det, som behövdes, är den rena, svåruppnådda värkligheten, sedd med 
skarp och förstående blick, återgiven med känslig hand ock med sinne 
för vad som är väsentligt ock oväsentligt" (a.a. s. 18 f.). Hur skulle fram-
tiden bedöma detta och hur skulle den kunna citera och begagna ett så-
dant material? 

Geijer vände sig i sitt tal inte bara till medarbetarna utanför "fårahu-
set", dvs. ortsmeddelarna och andra medhjälpare ute i landet, utan också 
till alla de forskare och tjänstemän, levande som döda, vilka på olika sätt 

4  i juli 1945 innehöll arkivsamlingarna i siffror: 
3 856 band eller häften (varav 787 typordlistor), 
11 100 blad folio, 
430 000 blad 4:o, 

—310 000 blad 8:o, 
1 655 000 blad 16:o, 
7500 blad växlande format, 
425 kartor, 
7500 teckningar, 

—6 700 fotografier, 
1 225 blad melodier samt 
1 371 grammofonskivor och ett femtiotal fonografrullar (Eriksson 1946 s. 54 f.). 
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Herman Geijer i samtal med komminister Erik Modin (1862-1953) i Multrä socken i 
Ångermanland. De båda herrarna var personliga vänner och hade stor respekt för 
varandra. Modin fungerade som upptecknare och samlare åt arkivet från 1924. Hans 
omfattande efterlämnade samlingar förvaras också där. Foto u.å. men möjligen från 
sent 1930- eller tidigt 1940-tal. (ULMA 28536 s. 2.) 

bidragit till arbetet vid arkivet. Han påpekade särskilt att deras arbeten 
inte alltid följt den ursprungliga eller uppgjorda planen. Arbetets art 
hade i stället lett till att de ofta avvikit från denna, att de improviserat. 
Detta menade han kunde bero dels på yttre omständigheter såsom att 
oförutsedda tillfällen till undersökningar hade yppat sig, dels på inre 
orsaker, nämligen på "en originell naturs krav på frihet för egna initia-
tiv". Individualismen, underströk han, hade varit stor inom forskarnas 
led, även om arkivet genom sin organisation ändå erbjudit en "fastare 
samvärkan" och "underkastelse under nya ordningar". Och individualis-
men, såsom forskarens personliga frihet, ville han inte helt uppge, även 
om den kanske lett till att en del "slagg" kommit att produceras just 
genom avvikelse från den uppgjorda planen. 
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I samband med detta berörde Geijer också upptecknandets svåra 
konst. Han framhöll att hans ledstjärna varit J. A. Lundells ord från en 
föreläsning 1896 "Skriv som det är, precis som det är! Ingenting annat!". 
Denna uppmaning hade han sökt följa, men han hade insett att uppteck-
nandet var en svår konst som i sig innebar att man måste "lyssna, be-
gripa, minnas, skriva" människors ord, "tankar, känslouttryck, infall, be-
rättelser, samtal". Som han såg det innebar upptecknandet inget mindre 
än att han måste vara både upptecknare och författare i en och samma 
person (a.a. s. 13 if.). Hans ordval avslöjar att han bittert erfarit att det 
skriftliga upptecknandet inte var enkelt.5  Det innebar rent praktiska svå-
righeter att så noggrant som möjligt fästa på papper vad man hörde män-
niskor berätta och hur de sade det. Många hade misslyckats och åstad-
kommit texter där dialekten återgivits felaktigt och där sakinnehållet re-
dovisats inte efter sagesmannens formulering utan med upptecknarens 
egna ord, dvs. i form av referat. Men Geijer var dock i det verkliga 
arbetet inte så renlärig som han här framstår. Ty, enligt Hedblom menade 
Geijer att en dialektuppteckning skulle göras enligt följande modell: 

Man skulle inte uppteckna dialekten precis som man hörde. Man skulle rensa ut 
tillfälligheter, riksspråksinslag och sånt som störde. Man skulle uppteckna en 
vad man trodde var genuin text. Det blev det ju aldrig. Om vi tittar i dom där 
texterna, så är varje mening perfekt intill minsta punkt och komma och så är ju 
aldrig talspråket (Hedblom ULMA band 4641). 

Geijer antydde emellertid också att han ansåg att en text inte bara skulle 
vara korrekt återgiven vad gällde dialektuttryck och sakinnehåll, utan att 
den även skulle ha konstnärliga kvaliteter som text, den skulle vara "lit-
terär" och vacker. Därför måste upptecknaren även vara författare och det 
hade inte de varit som åstadkommit "slagget", lika litet som de varit 
upptecknare. Men med "konstnärlig" avsåg Geijer inte bara att texten 
skulle vara estetisk utan även att den skulle vara färgad av den enskilde 
upptecknaren, dvs, att den skulle vara subjektiv såtillvida att den enskilde 
upptecknaren till viss del var synlig i den (Hedblom ULMA band 4641). 
Geijers synpunkter på dialektupptecknandets två sidor, troget återgivande 
av sagesmannens ord och viss nödvändig bearbetning av upptecknaren är 
därför värda att notera. De visar att han i praktiken inte höll så ensidigt 
på att endast det objektiva återgivandet var av vikt; tvärtom betonade han 
att det också fanns levande människor bakom uppteckningen. 

Geijers tal var ett tydligt vittnesbörd om att han betraktade arkivets 
verksamhet som ett mänskligt verk. Han såg att det fanns individer 

5  Folke Hedblom som bevistade Geijers kurs i dialektologi våren 1931 berättar att Geijer 
om upptecknandet sade: "Att uppteckna dialekter är en mycket svår uppgift. Fråga är om 
någon människa kan företa sig en svårare uppgift. Kanske är den till sist omöjlig" (Hed-
blom ULMA band 4594). 
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bakom varje uppteckning, bakom varje arbetsinsats. I en del fall hade 
dessa individer lyckats, i andra hade de misslyckats. Han betonade i det 
sammanhanget betydelsen av samspelet mellan upptecknaren/forskaren 
och sagesmannen. Anledningen till ett misslyckande låg enligt hans för-
menande egentligen inte hos sagesmännen, det låg hos upptecknaren, 
som endast genom att verkligen lyssna och iaktta kunde producera ett 
gott material. Ansvaret för hur arbetsresultatet blev fick således forska-
ren ta. Hade han, som haft alla chanser, försummat att utnyttja dem, fick 
han själv stå för det. 

Men Geijers ord vittnar inte bara om uppskattning gentemot alla de 
människor som låtit honom tränga in i deras "liv ock tankar", som visat 
honom "gästfrihet, gästvänskap" under hans vandringar. De vittnar 
också om att han inte betraktade arkivmaterialet bara som döda texter. 
Hans ord indikerar att han såg texterna som fragment ur förda samtal 
mellan levande människor. De hade en gång utväxlats mellan sagesman-
nen och upptecknaren. Att de sedan retuscherats eller putsats av författa-
ren för att bli till det vackra "guldet" förtog inte betydelsen av dem som 
lämningar av verkliga samtal förda av människor i verkliga möten (jfr 
Palmenfelt 1993). Han hade t.ex. visionen att en gång skriva en serie 
biografier över sina sagesmän (Strömbäck 1944 s. 8). Detta visar att han 
inte betraktade sina sagesmän enbart som uppgiftslämnare utan också 
som värdefulla medarbetare ute i fältet. 

Om Geijer således var medveten om att samlingarna bestod av ett 
urval ur alla de möjligheter som funnits, dvs, att de brast i termer av 
kvantitet och att de därför inte representerade alla delar av verkligheten, 
var han desto angelägnare att betona deras kvaliteter. Det "guld" Geijer 
talar om kunde således åstadkommas om det rätta tillfället greps och om 
upptecknaren/författaren var lyhörd, tålmodig, kunnig och dessutom 
vände sig till sådana meddelare som satt inne med det gamla språket och 
kunskapen om den gamla kulturen, dvs, bara under mycket speciella 
förhållanden. Och detta "guld" var naturligtvis för Geijer den ideala upp-
teckningen, den som på ett sannfärdigt och konstnärligt vis återgav delar 
av det förda samtalet och samtidigt gjorde detta i den rena dialektala 
formen.' Men "guldet" var sällsynt i arkivets samlingar och Geijer kände 
oro och grämelse över detta faktum. 
6  Vad Geijer avsåg med den rena dialekten framgår av följande: Folke Hedblom gjorde 
uppteckningar i Valbo socken i Gästrikland hösten 1931 och lämnade in dem till Geijer. 
Denne hade starkt hävdat att en upptecknare måste skriva exakt vad han hörde, att han inte 
fick normalisera och inte ändra sagesmannens språldjud. Där Hedblom upptecknat var 
dialekten uppblandad med rikssvenska och Gävlemål. Han följde Geijers ord och uppteck-
nade sageskvinnans ord exakt, men Geijer blev missnöjd. Han sade: "Du skriver 'går-
darna', men så kan det ju inte heta på dialekten". Hedblom försvarade sig med att sages-
kvinnan sagt "gårdarna" och att Geijer lärt honom att ej bättra på. Geijer svarade att detta 
gällde i princip, men visade sitt missnöje med uppteckningarna (Hedblom ULMA band 
4595). 
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Geijers åsikter om att endast ett urval av folkkulturen hade dokumen-
terats delades också av andra forskare, även om de inte uttryckte det som 
ett personligt misslyckande, utan mer såg det som en självklarhet. Vid 
samma tillfälle höll nämligen Geijers gamle lärare, professor J. A. Lun-
dell, ett tal, där han kommenterade arkivets arbete. Också han stannade 
upp inför frågan om urval. Han påpekade, i ordalag som närmast an-
tydde att han såg det som en grundprincip, att "ämnets omfattning, i djup 
och vidd, gör det ... omöjligt att med önskvärd grundlighet undersöka 
alla delar, varje socken, varje by av vårt långsträckta land". Därför måste 
ett urval göras så att "ett fåtal landskap — f.n. Dalarne, Västergötland ock 
Västmanland" fick djupgående undersökningar, medan andra delar av 
landet eller av ämnet endast kunde beröras utifrån vissa problem "av 
större lokalt eller sakligt intresse" (Lundell 1939 s. 7). 

Varken Geijer eller Lundell gav konkreta exempel på vad som negli-
gerats eller inte tillräckligt berörts av insamlingen, de konstaterade bara 
faktum. Vad var det då de missat och hur hade det gått till? 

"Välj, o människa, välj ... "7  
För oss åtminstone visar det sig allt mer nödvändigt att koncentrera arbetet på 
bestämda begränsade uppgifter. Skall ett verkligt arbete bli slutfört — vare sig 
forskning eller insamling — så måste vi begränsa oss. Men vi böra ej planlöst 
begränsa oss (Brev från A. C. till A. N. 1936-10-31). 

Ty det är det som är det svåra: vi måste välja. Vi kunna inte lefva som om vi 
hade hundra år på oss (Brev från H. G. till E. 0. 1934-07-24). 

Som jag visat i genomgången av arkivets arbete åren 1914-1945 bygg-
des verksamheten redan från början upp utifrån, inte en förutsättningslös 
inventering av den faktiska verkligheten utan existerande material och 
samlad kunskap hos en grupp människor. Således blev material och be-
fintlig kunskap en grund för urvalet av studieobjekt. Diskrepansen mel-
lan idealet att dokumentera den svenska folkkulturen i alla dess delar 
och det faktiska arbetets ganska strikta urval av undersökningsobjekt var 
därför ofta ganska stor. 

Men att ett urval faktiskt gjordes betraktar jag som alldeles nödvän-
digt. Av egen mångårig erfarenhet vet jag att dagens arkivarier vid 
ULMA, vilka liksom sina föregångare är satta att fortlöpande undersöka 
den svenska folkkulturen, snart inser att det är svårt, för att inte säga 
omöjligt, att överblicka den kulturella mångfalden i den egna samtiden 
och göra korrekta, representativa undersökningar. I stället väljs vissa 
områden, geografiska och/eller saldiga, för undersökningar. Dessa områ-
den väljs inte efter någon särskild fastställd plan, utan efter tillgång på 
sagesmän eller efter forskares, inom eller utanför arkivet, speciella in- 

7  Brev från H. G. till E. 0. 1934-07-24. 
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tressen eller kunskap eller efter vad som "ligger i tiden". För arkivet 
hade det då liksom det är nu varit en övermänsklig och ogenomförbar 
uppgift att försöka täcka hela verkligheten. En selektion måste göras (jfr 
Gerholm 1993 s. 39). Av det skälet är det inte så märkligt att ett urval 
faktiskt gjordes. Det är viktigare att försöka utröna på vilket sätt och 
varför det gjordes. Fanns det någon konsekvens i urvalet och hur kan i så 
fall denna konsekvens spåras och förstås? 

Urvalsprinciperna vid insamlingen 
Arkivets insamlingsområde bestod av hela landet med undantag av de 
gammaldanska landskapen samt Bohuslän. När det gällde valet av geo-
grafiska undersökningsområden bedrevs också mer eller mindre omfat-
tande aktiv insamling i samtliga de landskap som tillhörde arkivets do-
mäner, medan språkliga djupundersökningar endast företogs för vissa 
landskap. Skälet till att det blev just Dalarna, Gotland, Värmland, Väs-
tergötland, Västmanland och Ångermanland som kom att beröras av mer 
vittomfattande djupundersökningar var ju att arkivet hade speciellt kom-
petenta arbetskrafter för detta. Det fanns dessutom redan i samtliga fall 
stora samlingar att bygga vidare på. De verksamma språkliga medarbe-
tarna kom alltså att utifrån de anledningarna muta in just dessa områden 
som sina egna. Som ett slags överordnad princip gällde Geijers ord 

Hellre ett mindre antal orter representerade i samlingarna, men dessa represente-
rade av med urskiljning gjorda, kontrollerade uppteckningar (Brev från H. G. till 
H. C. 1928-05-14). 

Även vad gäller frågelistundersökningarna, de språkliga såväl som de 
etnologiska, kom somliga geografiska regioner att undersökas mer än 
andra. Vissa landskap, såsom Dalarna och Västergötland, blev därför vä-
sentligt bättre företrädda i samlingarna, än andra, exempelvis Öland och 
Medelpad. Rumsligt sett skedde alltså ett urval. Detta hängde samman 
dels med tillgången på ortsmeddelare, dels som sagt med insamlarnas 
bakgrund och personliga preferenser. 

De skrivvilliga medhjälparna var under hela perioden ojämnt förde-
lade över landet. Flest var de i Dalarna och Västergötland. Det var oftast 
tillfälligheter som avgjorde var arkivet fick goda kontakter med ortsmed-
delare. Det blev därför i praktiken omöjligt att få varje landskap lika väl 
dokumenterat även om ibland kraftiga insatser gjordes för att värva orts-
meddelare i dåligt företrädda landskap. Inte heller var varje enskild orts-
meddelare lika aktiv. En del arbetade snabbt och metodiskt och hann på 
relativt begränsad tid producera ett stort material (ex. Johan Möller i 
Västergötland, Håll Nils Mattsson i Dalarna, se nedan). Andra arbetade 
långsamt och besvarade kanske endast sporadiskt arkivets frågelistor. De 
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Bygdemeddelaren Holmberg i Asarum i Blekinge 1939. Holmberg fotograferades vid 
en inspelning 1939, men tycks inte ha lämnat material till ULMA. Bilden har emel-
lertid tagits med för att den så väl illustrerar upptecknandets hantverk. Foto: Lars 
Mads&i. (ULMA 14656 s. 1.) 

svarade på sådana listor som de själva hade intresse för, men hoppade 
över sådana de fann mindre givande. Resultaten var självfallet avhängiga 
av ortsmeddelarnas kunskap, benägenhet och uthållighet. Ortsmeddelar-
skapet var frivilligt, vilket innebar att det uteslutande vilade på indivi-
dens initiativ och intresse för arbetet om och när material kunde samlas 
in. Det låg därför i arbetets natur att en likvärdig täckning av hela under-
sökningsområdet inte var möjlig att uppnå. 

Men den geografiskt ojämna fördelningen av material hängde även 
samman med vilka personliga preferenser de enskilda arkivarierna/fors-
karna hade. Deras egen hembygd blev oftast en naturlig utgångspunkt 
för dem och därför blev, kanske särskilt vad det språkliga beträffar, 
också deras egen trakt bättre utforskad än andra. Det var oftast enklare, 
åtminstone när det gällde dialektundersökningar, att börja en undersök-
ning av det man kände väl till och där man hade möjlighet att etablera 
kontakter, än att ge sig på en språkligt och kulturellt sett "främmande" 
miljö. Subjektiva orsaker avgjorde således ofta valet av geografisk plats. 



156 

Folkminnesundersökningarna som var av riksomfattande karaktär och 
mer inriktade på sakförhållanden utsträcktes dock ur denna aspekt bättre 
över landet än de språkliga inventeringarna. 

Lars Levander som arbetade med Dalarnas språk och allmogekultur, 
var visserligen bördig från Stockholm, men kom att redan från ungdo-
men specialisera sig på Dalarna. Sedan han år 1904 påbörjat arbetet med 
en ordbok över målen i övre Dalarna, och 1909 disputerat på avhand-
lingen Älvdalsmålet i Dalarna, blev det naturligt för honom att koncen-
trera sitt arbete på just detta landskap. Här hade han kunskap om språket 
och om kulturen, här hade han kontakter med såväl lokala myndigheter 
som etablerade ortsmeddelare och enskilda sagesmän. Han var ingen 
främling för dem han besökte, vilket naturligtvis underlättade hans möj-
ligheter att arbeta. De svårförståeliga dalska målen bidrog också till att 
specialistkunskaper behövdes, och dessa hade Levander, som enligt 
samstämmiga uppgifter behärskade älvdalsmålet, och då särskilt från 
Asens by, som en infödd, förvärvat genom mångårig träning (Strömbäck 
1952 s. 54, Matsson i FKu 5 maj 1950). Hans arbete med de dalska 
målen gjorde det heller knappast motiverat att geografiskt vidga under-
sökningarna, annat än för vissa jämförelsers skull. 

Även om det kanske var en tillfällighet att Levander kom att syssla 
just med dalmålen, var det en allmän uppfattning att Dalarnas språk och 
kultur var något extravagant. Geijer uttryckte det så att " ... övre Da-
larne ... torde vara det mäst givande ock på samma gång mäst krävande 
undersökningsområdet i riket såväl i fråga om folkspråket som i fråga 
om gammal allmogekultur i det hela" (Geijer 1928:2 s. 7 f.). Levander 
själv påpekade i många sammanhang vikten av att undersöka just de 
dalska målen, och då särskilt älvdalsmålet, vilket han betecknade som 
"ett av Skandinaviens egendomligaste folkmål" (Levander 1914 s. 1). 

För Manne Eriksson inriktades undersökningarna av språket och kul-
turen främst på Uppland, hans egen hembygd. Han hade genom sin här-
komst kunskaper om detta landskaps dialektala och materiella förhållan-
den. Han hade i likhet med Levander också kontakter och kunde därför 
engagera lojala och flitiga ortsmeddelare, exempelvis sin egen bror Si-
mon Eriksson i Östervåla, som kom att lämna många viktiga bidrag till 
arkivet. Det går heller inte att bortse ifrån att det med arkivet i Uppsala 
var enkelt och mindre kostsamt att förlägga undersökningar till just Upp-
land. 

Herbert Gustavson, som ledde de gotländska undersökningarna, var 
född i Stockholm, men uppvuxen på ön och väl förtrogen med dess språk 
och allmogekultur (Källskog 1987 101 if., Gustavson ULMA band 
3421). Det blev därför naturligt för honom att satsa sina krafter på att 
dokumentera just det gotländska. Också i detta fall krävde de, åtmins-
tone för utomstående, relativt svåra målen denna specialistkompetens. 
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Johan Götlind, slutligen, var bördig från Göteve i Västergötland och 
arbetade under hela sitt liv med att undersöka dess språk och kultur. Han 
hade omfattande kunskaper i de västgötska dialekterna, på vilkas ord-
bildning han disputerat 1918. Han hade även ett stort kontaktnät i sina 
hemtrakter. Det kunde han utnyttja då han gjorde fältarbeten i landska-
pet. Götlind släppte nämligen aldrig kontakten med sin hemsocken, där 
han hela livet ägde ett hemman och där hans släkt fanns. Han var en stor 
lokalpatriot, som ansåg att Västergötland var landets viktigaste och 
vackraste del: "Den [västgötska kulturen, min anm.] är säkert bland vårt 
lands allra ursprungligaste kulturer. En stolt och storslagen kultur. Men 
vi äro ofta omedvetna om hur ursprunglig den i själva verket är" (Brev 
från J. G. till A. All 1938-06-10, Eriksson 1940 s. 46 if., Hedblom 
ULMA band 4641). 

Således kan jag med hänvisning till dessa exempel konstatera att urva-
let geografiskt sett inte primärt var styrt av att vissa landskap kulturellt 
sett ansågs överlägsna andra. Det var inte för att de språkligt sett repre-
senterade någon reliktkultur som några av dem valdes som objekt för 
djupundersökningar, även om det när det gällde Dalarna och Västergöt-
land var bidragande och kanske bakomliggande orsaker. Snarare var det 
tillgången på benägna ortsmeddelare och arkivariernas preferenser för 
sina egna hemtrakter och/eller specialområden som styrde urvalets  Det 
var således djupt mänskliga orsaker som avgjorde var och om undersök-
ningar kom att bedrivas. 

Tidsligt sett prioriterades under hela undersökningsperioden det 
gamla framför samtiden. Redan från begynnelsen var undersökningarna 
inriktade på att undersöka det äldre allmogesamhället, inte den egna 
samtidens människor och livsformer: "Berätta endast och alenast vad Ni 
hört av gammalt, trovärdigt folk" (Brev från J. G. till A. Andersson 
1926-02-10). 

Det gavs många vittnesbörd om att forskarna ansåg det som fullt möj-
ligt att nå den riktigt gamla tiden. Ett extremt exempel gav Sven Lilje-
blad, då han menade att under 1930-talet var det inte omöjligt att i isole-
rade byar nå ned till "medeltiden" direkt (Liljeblad ULMA band 5890-
91). Med detta avsåg Liljeblad inte den verkliga medeltiden, men väl en 
mycket gammal tid. Detta uttrycktes också av Levander när han skrev till 
en meddelare i Boda i Dalarna att han av denne förväntade sig "märkliga 
bidrag till belysning av Dalarnes uråldriga, ja, i viss mån fullkomligt 
enastående jordbruksformer" [ensädesbruket, min anm.] och bad om 
dennes hjälp "att kasta ljus över dessa forntidsförhållanden" (Brev från 
L. L. till Fräs E. Andersson 1937-04-01). 

8  Hedblom minns från 1930-talets första år att den uppteckningshög som kom med posten 
på morgnarna till största delen bestod av material från Dalarna och Västergötland (Hed-
blom ULMA band 4595). 
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Fokuseringen av det gamla hängde naturligtvis intimt samman med 
uppfattningen att (bonde)kulturen var döende. Detta gjorde det viktigt 
att i första hand rädda det som uppfattades som mest hotat av förintelse 
och upplösning. Därför var det väsentligt att prioritera de allra äldsta 
berättarna. Ibland preciserades exakt hur gamla sagesmännen borde 
vara. 

Meddela i allting så gamla uppgifter som möjligt; helst sådant som Ni hört av 
gammalt folk på 1870- och 1880-talen! (Brev från L. L. till Mååg E. Eriksson 
1931-04-30). 

Vid allt uppteckningsarbete gäller som första regel, att upptecknaren skall 
försöka tränga så långt tillbaka i tiden som möjligt. Detta betyder, att det är 
bättre att undersöka förhållandena på 1850-talet än t.ex. 1870-talet, och att det är 
fördelaktigare att utfråga en 90-åring än en 70-åring. Man bör alltså uppsöka de 
allra äldsta i socknen infödda personerna (Brev från J. E. till S. Hägglund 1940- 
05-27).9  

Yngre sagesmän ifrågasattes däremot oftast, då dessa inte ansågs besitta 
samma kunskaper som de äldre. De yngres uppgifter ansågs fragmenta-
riska och alltför påverkade av den moderna tiden. 

Ni bör icke använda en så ung upptecknare som Albin Mäkitalo [Mäkitalo var 
född 1891, min anm.]. Naturligtvis kan Ni anlita honom i vissa fall. Det finns 
många unga personer, som veta mera om gammalt, än de gamla göra. Men det är 
ju givet att man inte utan vidare kan lita på hans uppgifter, när det gäller före-
teelser eller förhållanden, som ligga före hans egen tid. I varje fall är det ganska 
säkert, att en person, som är född på t.ex. 1850- eller 60-talet, vet mer om äldre 
tiders seder och tro än Mäkitalo (Brev från J. E. till E. Lundemark 1938-01-19). 

När det gällde valet av sakliga områden gjordes på samma vis ett urval, 
som enklast kan följas via frågelistundersökningarna. 1910-talets för-
frågningar behandlade rent språkliga frågor (se diagram 1 s. 92). Fråge-
listorna från 1920-talet behandlade framför allt den materiella sidan av 
tillvaron i det äldre allmogesamhället, med speciell tonvikt på sysslor 
knutna till jordbruket (se diagram 2 s. 95). Ämnen som behandlades var 
mjölkhushållning, tröskning, brännvinsbränning, löv- och mosstäkt, fä-
bodväsen, biskötsel, hägnader, kolning, tjärbränning, slåtter, beredning 
av åkern m.m. Dessa ämnen valdes dels med utgångspunkt från Dalmåls-
ordbokens behov av ordmaterial, dels för att "yttre ting" för ortsmedde-
lama ansågs vara "de lämpligaste att börja med" (Geijer 1928:1 s. 69). 

Under 1930-och 1940-talen valdes frågelistämnen fortfarande för att 
förse ordsamlingarna med nya belägg men också för att samla folkmin-
nesmaterial utifrån ett sakligt sett bredare spektrum. Undersökningarna 

9  Folke Hedblom berättar t.ex. att under det tidiga 1930-talet tyckte man att meddelare 
födda på 1860-talet var alldeles för "halvmoderna". Till och med sagesmän som var födda 
på 1850-talet betraktades som för unga (Hedblom ULMA band 4596). 
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rörde ännu den materiella kulturen men utökades också med dokumenta-
tion av social men kanske framför allt andlig kultur (se diagram 3 s. 113 
och diagram 5 s. 143). En rad listor behandlade t.ex. abstrakta ämnen 
som arbete, trötthet och vila, sömn och vaka, brådska och snabbhet osv. 
Företeelser som firandet av årsfester och skilda uttryck för folklig tro 
fick hög prioritet (Lilja 1990:2 s. 50 if.). Flera av folktrons områden 
inventerades grundligt med hjälp av förfrågningar, exempelvis tomten, 
näcken och förvandlade. Detta hängde samman med att den folkloris-
tiska delen av atlasarbetet behövde kompletterande uppgifter. 

Utifrån frågelistundersökningarna kan jag således konstatera att folk-
kulturen undersöktes från såväl materiella (1920-talet) som andliga 
(1930-talet) och sociala aspekter (1940-talet) men att det materiella to-
talt sett kom att dominera (se diagram 6 s. 145). Den ensidiga inrikt-
ningen på allmogesamhället i äldre tid kvarstod under hela perioden, 
med undantag för en delvis samtidsinriktad frågekortsundersökning 
samt herrgårds- och stadsundersökningarna (se diagram 4 s. 137). Men 
även när det gällde dessa var det huvudsakligen ett äldre tidsskikt som 
efterhördes, inte samtidens förhållanden (jfr Lilja 1995 s. 11 if.). 

Många enskilda sakfrågor eller större komplex togs heller inte, annat 
än rent perifert i exempelvis stadsfrågelistorna, upp till undersökning, 
exempelvis industrier och industriarbete, konflikter och motsättningar i 
vardagslivet, arbetarrörelse, fackföreningar, vardagliga arbetsuppgifter i 
bondehushållet, studenttraditioner, specifik kvinno- eller barnkultur, 
vardagligt berättande osv, för att bara nämna några. De sakfrågor som 
undersöktes tenderade också att behandla de "stora" tilldragelserna, 
medan vardagens "små" händelser uteslöts (jfr Salomonsson 1988 s. 57, 
1994 s. 94, Frykman 1979 s. 236 f.). Således undersöktes exempelvis de 
större årshögtiderna såsom julen, påsken och midsommaren väl, medan 
högtider som allhelgona eller nyår undersöktes mer ytligt (Lilja 1990:2 
s. 72 f.). 

När det gällde samhällsgrupper kom vissa delar av folkkulturen inte 
alls att beröras av insamlingen. Inte vid något tillfälle, annat än i mycket 
ringa mån i förfrågningarna om stadens traditioner, blev arbetarna före-
mål för insamlingsarbete, trots att undersökningar även av arbetarkultu-
ren satts upp som ett mål och trots att Campbell påpekade att "folkveten-
skapen får ej blott bli ett vetande om föremål och institutioner, den måste 
bli ett vetande om själva folket. Och där äro alla samhällsklasser full-
ständigt likaberättigade" (Brev från Å. C. till H. G. 1933-11-23). I själva 
verket finns otaliga belägg för att andra samhällsgrupper än stadsbor, 
utbildade osv. prioriterades i de verkliga undersökningarna. Campbell 
avslöjar detta t.ex. när han betonar att han inte ville delta i insamlingsar-
bete genom pristävling via Göteborgs-Posten, eftersom den tidningen 
lästes "av stadsbefolkningen och medelklass". 1 stället ville han att en 
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tidning som lästes av "småfolket på landet" skulle användas (Brev från 
Å. C. till C.-M. B. 1942-12-06, 1942-12-09). Här gör han således allde-
les klart att han primärt var intresserad av att undersöka folktraditioner 
hos en särskild grupp, "småfolket". 

Inte heller undersöktes den specifika kulturen hos sådana grupper som 
luffare, zigenare och andra rörliga grupper, statare, överhetspersoner, stu-
denter, högutbildade eller invandrare (Lilja/Pettersson 1983 s. 178 if.). 
Dessa stora gruppers särskilda kultur stod helt utanför undersökningarna, 
vilka koncentrerades på att framför allt dokumentera den manliga delen 
av bönder och hantverkare (jfr Lundgren 1993 s. 44, Elverdam/Hertzberg 
Johnsen 1990 s. 21 f.). Således gjordes ett urval där ett äldre landsbygds-
samhälles människor och livsformer prioriterades. Detta förhållande 
kom också ofta till uttryck. 

... de s. k. högre stånden, de bildade klasserna, som tala riksspråk, men det är 
inte dem våra forskningar avse, utan den gamla bondekulturen ... Det är alltså 
den gamla landsbygdsbefolkningens, främst böndernas, andliga och materiella 
förhållanden vi intressera oss för (Brev från F. H. till 0. Andersson 1933-12-23). 

Utmärkande för urvalet var också att det allmängiltiga och kollektiva 
söktes framför det individuella eller speciella. För att garantera detta 
skulle ortsmeddelarna, när de besvarade frågelistor, alltid bygga på flera 
("upp till 10 å 12 objekt") vittnesgilla uppgiftslämnares utsagor: " ... vi 
måste i första hand tänka på att skaffa allsidiga, representativa samlingar 
från olika orter" (Brev från J. E. till 0. Blixt 1938-07-28, brev från L. L. 
till E. H. Nord 1933-09-30). 

Uppgifterna som lämnades i frågelistsvaren skulle vara belysande för 
de allmänna förhållandena på orten; de skulle spegla det typiska och 
normala i bygden. Därför skulle de helst bekräftas av många samstäm-
miga meddelare. Ty om flera lämnade samma uppgifter var sanningshal-
ten större än om en enskild person givit informationen. 

När våra ortsmeddelare besvarar en frågelista, går det så till, att de först tillfråga 
ett större antal äldre, i orten infödda personer, och när de så fått en klar bild av 
den efterfrågade företeelsen, skriva de ned svaret (Brev från J. E. till A. Görans-
son 1938-11-23). 

Urvalet skedde också utifrån principen att det muntligt ärvda och trade-
rade var överordnat det lärda eller litterärt påverkade. Det muntliga be-
tecknades ofta som identiskt med det folkliga, i termer av ofördärvad, 
nedärvd, genuin kultur "Vi vill bara ha sådant, som de gamla berättade 
eller som Ni själv varit med om" (Brev från G. G. till N. G. Johansson 
1933-03-15). Om en samling visor sades sålunda: "vi ju uteslutande in-
tressera oss för och samla de folkliga traditioner, som ej kommit i tryck, 
utan som blott lever i folkets minne" (Brev från G. G. till G. Svensson 
1933-03-18). 
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Folkkulturen studerades heller inte som en funktionell helhet utan i 
termer av lösryckta delar. Frågelistans sätt att spalta upp och kategori-
sera helheter var ett tydligt bevis för att forskarna tänkte sig att kulturen 
verkligen gick att sönderdela på detta vis. Att det kanske inte alltid var 
förenligt med sagesmännens sätt att tänka och kategorisera framskymtar 
dock emellanåt, såsom när Geijer konstaterade att "De allmogemän och 
kvinnor, hos vilka materialet samlas, varken kunna eller vilja skilja den 
ena sidan av allmogens gamla liv och kultur från den andra" (Brev från 
H. G. till E Hz. 1929-04-18-20). Det kunde dock forskarna. 

Urvalsförfarandet belyser att arkivtjänstemännen gav sig själva mak-
ten och rätten att definiera, inte bara vad som var folkkultur utan också 
att bestämma vad som inte var det, att bestämma hur denna folkkultur 
var uppbyggd och vad som ur den skulle väljas för insamling och under-
sökning, dvs, vad som var forskningsbart. De gav sig även rätten att 
benämna denna folkkultur, att dela upp den i kategorier. De använde 
också sin maktposition för att styra medarbetarna att lämna det slags 
material som ansågs vara det värdefullaste. Detta var uttryck för en pro-
fessionalitet som var betecknande för insamlare med vetenskaplig över-
blick. 

Utsända samlare bör placeras blott på sådana platser där man vet vilka de ska 
utfråga eller vad man skall söka. Dessutom behöver man särskilda kvalificerade 
samlare som reser ut för att finna var man bör placera samlare och för att kom-
plettera vissa traditionsmotiv, som behöver särskilt undersökas. De reglerna har 
vi i Lund ... och den samlingsmetoden blir billigare och effektivare än Göte-
borgs likformiga insamling i alla socknar (Brev från C. W. v. S. till H. G. 1929-
01-04). 

Realkatalogen som verklighetsmodell 
För att mer konkret illustrera hur urvalsförfarandet praktiserades internt 
i arkivet och vilka konsekvenser detta fick för forskningsarbetet, skall 
jag i det följande diskutera uppbyggnaden och användningen av realka-
talogen, arkivets sakliga innehållsregister till uppteckningarna. Realka-
talogen är ett tydligt exempel på hur urvalsprinciperna upphöjdes till 
norm i det inominstitutionella arbetet. Jag betraktar den som en verklig-
hetsmodell och diskuterar utifrån denna princip. 

Realkatalogens framväxt 
I november 1933 skrev Herman Geijer till docent Sven Liljeblad i Lund 
och bad om hans hjälp med att utarbeta ett förslag till ny realkatalog för 
folkminnesundersökningens materialsamlingar. Geijer betecknade denna 
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arbetsuppgift som en av de vid tillfället tre mest angelägna (de två andra 
var frågelistarbetet och genomgång och bearbetning av material). Av bre-
vet framgick att Liljeblad tidigare sysslat med indelningsfrågor och 
också tänkt sig en "avhandling" kring katalogfrågor och systematise-
ringsproblem.' Geijer visste således att han vände sig till rätt person. 
Med brevet sände han också en PM kring den tilltänkta katalogiseringen, 
utarbetad i oktober 1933 av Åke Campbell. Den innehöll en kortare re-
dogörelse för några katalogavdelningar samt konkreta förslag till nya 
kapitel om Samhället, Bebyggelse och bosättning samt Näringar och hus-
hållning. Förslagen till dessa var utarbetade av Manne Eriksson (Brev 
från H. G. till S. L. 1933-11-03). 

I sin PM skrev Campbell bl.a.: "Realkatalogens olika avdelningar 
uppvisa en mängd ojämnheter och luckor. Några avdelningar ha endast 
summarisk, osystematisk ordning. Detta beror bl.a. därpå att excerpe-
ringen ej givit mer än enstaka och disparata belägg eller belägg endast ur 
grövre synpunkter". Campbell underströk således behovet av ett funge-
rande detaljerat register. För att illustrera sina idéer gav han några kon-
kreta exempel på hur han tänkt sig det hela. Därvid betonade han särskilt 
registrets tänkta funktion som sorteringsinstrument. När det gällde vi-
sorna menade han t.ex. att man med hjälp av ett register skulle kunna 
"söka urskilja vilka grupper av folkpoesi som alltjämt med framgång 
kunde samlas för att fylla de materialluckor som förefinnas. Ballader och 
därmed besläktad poesi kunna ej komma i fråga men enstrofig poesi, 
barnrim etc". Vad sägnerna anbelangade påpekade han att "avdelningen 
för sägner bör snart kunna föras fram till att ge en fyllig, systematisk 
välordnad framställning över de svenska sägentyperna motsvarande vad 
som ges i Finlands svenska folkdiktning med dess sägenförteckning". 
För att registret skulle fungera som folkloristisk katalog borde det till 
vissa delar läggas upp efter standardverket Handwörterbuch des deut-
schen Aberglaubens och Stith Thompsons Motifmdex of Folkliterature 
(Campbell 1933, otryckt PM om realkatalogen). 

Behovet av ett sakligt register till samlingarna hade diskuterats åt-
minstone sedan år 1923, då Geijer i verksamhetsberättelsen konstaterade 
att en realkatalog till samlingarna ännu helt saknades, fastän ambitionen 
under hela verksamhetstiden varit att lägga upp en sådan. Ett första för-
sök att sakligt registrera en enskild samling hade dock gjorts. 

En realkatalog till Torsten Ericssons ... handskriftskatalog för Uppsala har, i 
anslutning till i Torsten Ericssons papper i annat sammanhang gjorda fördel- 

Sannolikt åsyftade Geijer här Liljeblads arbeten med att katalogisera t.ex. Gustaf Erics-
sons, 0. P. Petterssons och andras sagosamlingar i ULMA. Han kan även ha tänkt på 
Liljeblads omfattande genomgångar och excerperingar av arkivets samlingar inför förfat-
tandet av frågelistan om Orientation m.fl. (Brev från H. G. till S. L. 1933-09-26, Eriksson 
1939, otryckt tjänstgöringsintyg i S. L:s efterlämnade samlingar i ULMA). 
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ningar, i augusti 1923 under Götlinds ledning utarbetats av fröken Enquist. 
Denna katalog fördelar materialet endast efter de allra allmännaste innehållska-
tegorierna, så att t.ex. på ett kort, som har uppslagsordet "sägner", uppräknas 
signa, författarnamn, årtal ock bladantal för i Upplandssamlingarna ingående 
manuskript, som ha dithörande innehåll (Geijer 1925 s. 107 if.). 

Götlinds allmänna sakregister 
Ett begränsat s. k. allmänt sakregister för folkminnesmaterialet hade ut-
arbetats redan år 1928. Ansvarig för den uppgiften var docent Johan 
Götlind, som handhade arbetet vid den då nytillkomna folkminnesunder-
sökningen. Till sin hjälp hade han Ella Ohlson/Odstedt och i viss mån 
även Manne Eriksson (ULMA D III a:15). Det register som lades upp 
innebar "en ny detaljerad katalogisering av arkivets material ur inne-
hållssynpunkter, fördelat efter folkloristiska ämnesgrupper", dvs, just ett 
sådant register som efterlysts redan tidigt. Detta folkloristiska sakregis-
ter byggdes upp efter att Geijer och Götlind ingående studerat liknande 
kataloger i andra folkloristiska arkiv såsom Nordiska Museets folklivs-
arkiv, där en katalog över folklivsforskningsarkivets samlingar lagts upp 
av Edvard Hammarstedt och Laura Stridsberg redan 1908, de folkloris-
tiska arkiven i Lund (med ett registersystem föreslaget av Carl Wilhelm 
von Sydow), Göteborg och Åbo samt det finska folkloristiska arkivet i 
Helsingfors (Geijer 1930:1 s. 64 f., Stridsberg 1921 s. 88 if., Götlind 
1938 s. 166 f., brev från C. W. v. S. till J. G. 1928-06-15, ULMA D III 
a:15). 

Detta tidiga allmänna sakregister innehöll tre stora huvudgrupper: 
Folktro, Folkdiktning och Folksed. Folktroavdelningen representerade 
vad Götlind kallade "folkets teologi". Dit räknade han undergrupperna 
Övernaturliga väsen, Förvandlade, Personer med övernaturlig eller 
ovanlig förmåga, Magi, Folkmedicin, Varsel och tydor samt Övernatur-
liga föremål. Till folkdiktningen, "folkets juridik, historievetenskap, na-
turvetenskap, konst och litteratur" hänförde Götlind sägner och berättel-
ser om annat än övernaturliga väsen och övernaturliga föremål (exem-
pelvis bebyggelsesägner och lokalsägner), Sagor, historier och anekdo-
ter, Visor, rim och ramsor, Gåtor, Ordstäv (dvs, ordspråk, ordstäv och 
talesätt), Folklekar, folkdanser och traditionella upptåg samt Folklig mu-
sik. Under folksed slutligen innefattade han Livets högtider, Hus, hem 
och umgängesformer, Yrken och näringar, Årshögtider, Tideräkning och 
Naturen. Den sistnämnda avdelningen motsvarade "folkets botanik, zoo-
logi och meteorologi" (Götlind 1938 s. 168 if., Götlind 1928, otryckt 
manus till realkatalog). 

Götlinds och Ohlsons/Odstedts system klassificerade huvudsakligen 
det rent folkloristiska i form av berättelser, trosföreställningar och sed-
vänjor. De materiella förhållandena kom tydligast till uttryck i avdel- 
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ningen om yrken och näringar. Sociala aspekter berördes framför allt i 
avdelningen om hus, hem och umgängesformer. Registret hade således 
stark slagsida åt det andligas skilda uttryck. Det var helt inriktat på ett 
äldre bondesamhälles livsformer och uteslöt fullständigt samtidens för-
hållanden. Det var uppdelat i sakområden, där de skilda fenomenen klas-
sificerats och inordnats under en övergripande rubrik. På registret ställde 
Götlind tre krav, nämligen att det skulle vara enkelt och inte kräva spe-
cialistkunskap av den som skötte registreringen, att det skulle vara lätt 
att utvidga samt att det inte fick "vara uppställt så, att det gick kom-
mande vetenskaplig bearbetning i förväg" (Götlind 1938 s. 167). 

Götlinds register byggdes upp utifrån hans grundläggande uppfattning 
om den svenska bondekulturen som döende. Han såg som sin uppgift att 
"åt eftervärlden och åt forskningen bevara och tillvarataga" denna för-
svinnande allmogekultur och då kanske främst dess "andliga fornmin-
nen". Uppgiften var inte bara angelägen för "kunskapen om oss själva 
och för vår historia", den var också extremt brådskande eftersom sam-
larna inte var ute i elfte utan i tolfte timmen. De människor som ännu 
kunde berätta om det förgångna dog nämligen snabbt ut och med dem 
gick de andliga fornminnena "ohjälpligt och oåterkalleligt i graven" 
(Götlind 1919 s. 3 if., 1926 s. XII). Götlind illustrerade detta genom att 
konstatera: 

Jag kom för två år sedan till ett ställe i Marks härad för att uppteckna målet, 
lekar, visor m.m. När jag hörde mig för i bygden efter någon, som kunde bli mig 
en god meddelare, svarade man mig, att jag kom för sent. Om jag varit där ett år 
tidigare, skulle jag ha fått en riklig skörd. Men den gamla man, som skulle 
kunnat meddela mig allt detta, var nu död. Bara ett år för sent, men för sent ... 
Vi, som söka rädda undan glömskan den döende allmogekulturen, se den rinna 
bort mellan våra fingrar, medan vi ännu uppteckna den. Mycket går i graven för 
att aldrig mer kunna återuppväckas. För varje år, som försvinner, blir det allt 
glesare i leden bland dem, som verkligen kunna ge oss något. Det gäller tydligen 
skyndsamhet. Låtom oss rädda, vad som är kvar (Götlind 1919 s. 6). 

Entusiasmen över Götlinds allmänna sakregister hade till en början varit 
stor (Geijer 1930:1 s. 64 f.). Men det visade sig snart att katalogen hade 
allvarliga brister och att det var nödvändigt med en långtgående revide-
ring, för att inte säga omorientering, av den. 

... den stora frågan, vad som är att göra, för att katalogen, vars indelning från 
början upplades efter ett mycket enkelt system, skall fylla de ökade krav, som 
ställas på densamma. Tillväxten av katalogen tenderade att spränga den ur-
sprungliga ramen. Ju mer svårigheter att hitta yppade sig, ju oftare det inträffade, 
att man kunde tveka om var ett excerptkort skulle placeras, dess mer skärptes 
anspråken (Geijer 1935 s. 41). 

Registret höll således inte streck när det väl började begagnas. Till en del 
hängde detta samman med att Götlind utgick från begreppet folkminne i 
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en innehållsligt sett snäv betydelse, något som visserligen var avdelning-
ens arbetsuppgift, eftersom den skulle arbeta med "andlig allmogekul-
tur", men som i praktiken inverkade på katalogsystemets utformning och 
tillämpning. Det innebar framför allt att inte alla de sakuppgifter som de 
facto fanns i källmaterialet som excerperades kunde inrymmas under 
rubrikerna i registret. Många uppgifter måste därför lämnas därhän, då 
de inte kunde sorteras in i det begränsade registret. Katalogen blev av det 
skälet "mindre mångsidig och mindre systematisk, än dess användning 
ock uppgift som forskningsinstrument krävde" (Geijer 1929 s. 25, 1935 
s. 41 if.). 

Omarbetningen av sakregistret 
Det råder knappast något tvivel om att de kritiska synpunkterna om otill-
räckligheten hos katalogen inte i första hand kom från Geijer själv 11  
utan till stor del härstammade från Åke Campbell, som år 1930 efterträtt 
Götlind som ledare för follaninnesundersökningen. Campbell, som till 
skillnad från Götlind, hade utbildning som etnolog, stod för en annor-
lunda syn på folkminnesforskningen. För honom var undersökningens 
uppgift inte bara att syssla med den strikt andliga kulturen (folkloren) 
utan att se till ämnets hela bredd. Han betonade detta genom att tala om 
ämnet som en "folkloristisk-etnologisk" undersökning samtidigt som 
han varnade för beteckningar som "andlig" kultur, vilka han menade 
lösgjorde vissa yttringar, såsom folksed, folktro och folkdikt, från "det 
sociologiska underlaget och från sammanhanget med arbetslivet och tra-
ditionell livsföring i övrigt" (Campbell 1939 s. 70). Detta gick stick i 
stäv med Götlinds uppfattning som innebar att han ville "reservera det 
rent folkloristiska men förbiseende kulturen i sin helhet". Säkert betrak-
tade sig Campbell, som uteslutande arbetat med folkminnesforskning 
och etnologiska problem, mera skickad att leda follaninnesavdelningens 
arbete in på nya vägar. Campbell hade ändå vissa svårigheter att "sälja 
idén" om uppläggningen av det nya registret till Geijer (Liljeblad 
ULMA band 5890-91). 

Skillnaden mellan Götlind och Campbell bestod dock icke endast i 
deras olika synsätt på ämnets omfattning. Den bestod också i skilda ve-
tenskapliga förhållningssätt till folluninnesforskningens problemom-
råde. Götlind tillhörde dem som betraktade "alla folkloristiska yttringar 
som en folkets vetenskap, mänsklighetens första försök att — mer eller 
mindre medvetet — systematisera företeelserna i livet för att kunna orien-
tera sig i tillvaron" (Götlind 1938 s. 167). Detta synsätt var influerat av 

11  Dock har Folke Hedblom påpekat att Geijer insåg att realkatalogen behövde vetenskap-
ligt utbildade krafter och att den inte kunde skötas av Götlind på grund av hans arbete med 
Västgötaordboken (Hedblom ULMA band 4596). 
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sådana forskare som den engelske evolutionisten James G. Frazer 
(1854-1941), som hävdade att magi var en för tidigt född vetenskap, 
men också en falsk vetenskap eftersom den baserades på en osystema-
tisk användning av begreppen orsak och verkan. De primitiva tänkesätt 
som magin, enligt Frazer, var ett uttryck för, avspeglade ett misslyckat 
försök till rationalitet, en tro på magi och användning av magisk teknik 
som berodde på människors bristande kunskap om riktiga orsakssam-
manhang (Hastrup/Ovesen 1982 s. 245, Mercier 1971 s. 50). Utifrån 
Götlinds sätt att argumentera drar jag slutsatsen att han sannolikt var 
inspirerad av Frazer, även om han inte explicit hänvisar till denne. Fra-
zers förkortade upplaga av boken The Golden Bough utkom ju 1922 och 
var spridd och läst under denna tid. Den fick viss betydelse för folkloris-
tiken (jfr Klausen 1984 s. 59 f.). 

Till skillnad från Götlind framförde Campbell aldrig uppfattningen att 
han betraktade folkloren som något slags "folkets vetenskap". Han sökte 
heller knappast sina vetenskapliga förebilder hos evolutionister som Fra-
zer. Han hänvisade i stället till den franske antropologen Lucien IAvy-
Bruhl (1857-1939), dock utan att närmare ange exakt vad han fann in-
tressant hos denne. Lhvy-Bruhl hade ett mer relativistiskt förhållnings-
sätt till primitivt tänkande och primitiv livssyn och hävdade i motsats till 
Frazer att primitiv mentalitet visst byggde på en systematik, men en 
systematik som egentligen var irrationell eftersom den inte stämde över-
ens med den logik som dominerade i den egna samtiden. Systematiken 
hade heller inte, menade han, ambitionen att vara rationell; den var i 
stället ett utslag av vad han kallade "prelogiskt tänkande". Kanske var 
det detta Campbell åsyftade, då han, utan att nämna Ihvy-Bruhl vid 
namn, i samband med diskussionen om den nya katalogen skrev att "det 
teoretiska vetandet på primitivt stadium helt hör samman med konkreta 
uppgifter och handlingar" (Brev från Å. C. till H. G. 1934-03-28, not till 
Liljeblads otryckta koncept till realkatalog s. 103). Att Ihvy-Bruhls före-
slagna terminologi i varje fall kom att tillämpas i ett fall i realkatalogen 
visar användningen av termen participation (i kapitel I använt som be-
teckning för föreställningar om att representationer, t.ex. fotspår, spott, 
hår osv, kunde användas för att uppnå magiska syften mot exempelvis en 
människa, delen representerar således helheten), som lånats från honom. 

Eftersom Campbell inte explicit hänvisar till vad som i Ihvy-Bruhls 
tänkande inspirerade honom är det svårt att i efterhand tydligt rekon-
struera detta. Möjligen kan det ha varit L6vy-Bruhls tendens att betona 
det kollektiva tänkandets betydelse i primitiva samhällen och hans upp-
fattning att alla medlemmar i sådana samhällen levde inom en och 
samma föreställningsvärld som tilltalade Campbell inför arbetet med 
realkatalogens system (Campbell 1941:2 s. 80). Denna uppfattning om 
kollektivets betydelse stämde dessutom väl överens med en annan tän- 
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kares, en tänkare som Campbell vid mitten av 1930-talet var starkt in-
fluerad av: experimentalpsykologen Wilhelm Wundt (1832-1920) i 
Leipzig (Hedblom ULMA band 4596). Wundt sysslade med en inrikt-
ning han kallade folkpsykologi (Völkerpsychologie) och som i sig inne-
fattade studiet av nationalkaraktärer. Dess uppgift beskrev han som att 
studera det allmängiltiga och lagbundna i människors samlevnad. Lik-
som Uvy-Bruhl eliminerade han i sina synsätt individen till förmån för 
kollektivet och hans studieobjekt var därför inte de individuella bild-
ningarna utan de psykologiska händelseförlopp, som låg till grund för 
den allmänna utvecklingen av mänskliga samhällen och uppkomsten av 
gemensamma andliga produkter av allmängiltigt värde (Nicolaisen 
1965 s. 171 if., Klausen 1984 s. 83 f., Wundt 1900 s. 1 if., Hastrup/ 
Ovesen 1982 s. 245 f., brev från Å. C. till H. G. 1934-03-28). Inför 
uppgiften att bygga upp en realkatalog, "ett sammanfattande system av 
rubriker", bör dessa idéer ha verkat legitimerande och inspirerande för 
Campbell som dessutom betraktade ämnet som en sammanhängande 
helhet. 

En inte oviktig ledstjärna för Campbell var dessutom hans kulturgeo-
grafiska synsätt, ett för tiden "modernt" grepp, som han tillämpat redan i 
sin avhandling 1928 och som låg till grund för diffusionismen eller kul-
turkretsläran inom den s. k. Wienskolan. Inspirerande för Campbell var 
exempelvis sådana som geografen Friedrich Ratzel och dennes uppfatt-
ning att geografin och historien borde samarbeta för att klarlägga kultur-
utvecklingen. När det gällde arbetet med realkatalogen var det kanske 
framför allt kulturkretslärans tes om att organiska band förenar alla för 
en krets karakteristiska drag, som var av vitalt intresse. 

Denna betoning av kollektivets betydelse och inre sammanhang i kul-
turen passade naturligtvis väl in på en arbetsuppgift som realkatalogen, 
där det individuella och speciella fick stå tillbaka för det kollektiva och 
allmängiltiga, där uppgifter om exempelvis tro och sed inte fick "stanna 
vid enskildheter" utan där det var nödvändigt "att söka åstadkomma 
även samlade uttryck för allmogens äldre livsåskådning och livsföring", 
att söka "gruppernas mentala mönster". Campbell ansåg således, till 
skillnad från Götlind som uteslutande inriktat sig på traditionens form, 
att den morfologiska utforskningen också måste kompletteras med en 
kulturgeografisk, där han, i enlighet med kulturkretsläran, särskilt beto-
nade "kulturspridningens centra och vägar", en historisk och en sociolo-
gisk. Han betraktade därmed katalogens uppgift som att täcka de etnolo-
giska och folkloristiska kulturformer som var grundade på tradition, och 
att ange sambanden mellan dem: "Kulturmorfologi i djupare mening 
måste sträva efter att klarlägga, hur enskildheterna förbindas med var-
andra i folklivet, hur alltså redskap, arbetsmetoder, sedvänjor och före-
ställningar tillsammans bestämma en människogrupps, ett samhälles ty- 
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piska traditionella livsform" (min kurs.) (Campbell 1939 s. 70 if., Nico-
laisen 1965 s. 48, 50, 84 f., Mercier 1971 s. 91 if., Klausen 1984 s. 53, 
Vallström 1995 s. 137, Erixon 1957 s. 8). 

Sven Liljeblads systemförslag 
När Liljeblad i december 1933 för en kortare tid ledde arbetet vid arki-
vets folkminnesundersökning, ansågs tillfället lämpligt att revidera kata-
logen genom att utnyttja hans "speciella sakkunskap ock intresse rö-
rande dylika ting". Redan tidigare, när han högst tillfälligt arbetat vid 
folkminnesundersökningen, hade han i samråd med Geijer och Camp-
bell börjat med omfattande förarbeten i frågan (Geijer 1935 s. 41 f.). 
Uppenbarligen var således Liljeblad, som enligt egen utsago i arbetet 
med realkatalogen var inspirerad av kulturkretsläran och dess idéer om 
sammanhängande kulturområden (Liljeblad ULMA band 5890-91), av 
samma åsikt som Campbell i fråga om utifrån vilka bärande principer 
katalogen skulle byggas upp. 

Liljeblad gick grundligt tillväga.12  Han läste de befintliga katalogkor-
ten och han granskade originalhandskriftema för att utröna hur pass full-
ständigt det allmänna sakregistret tagit upp vad som kunnat och bort 
excerperas samt hur dessa excerpter återgivit originalens innehåll och 
form. Han upptäckte att mycket fattades och att registret var alltför be-
gränsat och inkonsekvent för att tillfredsställande kunna representera 
ämnets hela omfång och innehåll. Han menade vidare att någon särskill-
nad mellan "språkliga" och "folkloristiska" manuskript inte borde göras 
vid excerperingen. Allt material skulle i princip kunna registreras i kata-
logen. Därför måste systemet göras så omfattande och detaljerat som 
möjligt. 

Liljeblad kunde således konstatera att Götlinds allmänna sakregisters 
"ursprungliga indelningssystem ha[de] kommit till korta". Det krävdes 
en fullständig omläggning och en genomgripande utvidgning. Efter att 
ha rådgjort med personalen vid Landsmålsarkivet, Nordiska Museets 
och Lunds universitets folkminnesarkiv, gjorde Liljeblad år 1934, efter 
omfattande litteraturstudier och i samarbete med Geijer och Campbell 
ett förslag till system i manus om 102 foliosidor kallat Förslag till syste-
matisk indelning av Landsmålsarkivets folkminnessamlingar (Geijer 
1935 s. 48 f., Liljeblad 1934, otryckt koncept till realkatalog). 

Systemet i den nya realkatalogen bröt radikalt med Götlinds. Det såg 
för det första i sin uppläggning till ämnets hela bredd och inte bara till 
den folldoristiska delen. Det byggde för det andra på en grov indelning i 
först materiell, sedan social och slutligen andlig kultur. Det bestod av 
12  Liljeblads arbete kan följas i dagboken. Av denna framgår att han kunde arbeta med 
registret upp till 11 timmar/dygn under några månader 1934 (ULMA D III a:21). 
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sjutton huvudkapitel A — Q (för förklaring se diagram 2 s. 95), vilka alla 
i sin tur var indelade i en rad underavdelningar. Dessa innebar ett slags 
preciseringar eller specialiteter under den övergripande kapitelrubriken, 
exempelvis 

Kapitel D Samhället. 
D I. 	By och gård. 
D I:l. 	Byliv och byorganisation i allmänhet. 
D 1:2. 	Byalaget. 
D I:2a. 	Indelning. 

Rotar. 
Soldatrotering. 

D I:2b. Bystämma. 
Sammanträden. 
Tvister och rättskipning osv. 

D I:2c. Ålderman. osv. 

Mellan de olika kapitlen och mellan de många underavdelningarna utar-
betades ett korshänvisningssystem, vilket möjliggjorde att en sökt före-
teelse genom hänvisningar kunde exemplifieras ur flera olika aspekter 
eller infallsvinklar. Så hänvisades exempelvis från avdelningen Tro och 
sed om elden under kapitel F Naturen till motsvarande uppgifter i avdel-
ningen Eldstad och belysning under kapitel A Bebyggelse och bosätt-
ning och till Eldens framställning och förvaring under kapitel B Nä-
ringar och hushållning. Korshänvisningarna infördes "så snart ett viktigt 
sakligt sammanhang" mellan avdelningarna kunde observeras. De kom i 
praktiken att fungera som ett sätt att hålla samman de skilda delarna och 
påvisa sambanden mellan dem, allt i enlighet med Campbells intentioner 
(Campbell 1939 s. 76). 

Den nya realkatalogen 
Liljeblads, Geijers och Campbells manus skickades efter färdigställan-
det runt till andra institutioner i de nordiska länderna. Den kritik och de 
synpunkter som därvid framkom ledde till en grundlig omarbetning av 
konceptet.13  Campbell själv var en av dem som framförde flera idéer till 
förändringar, samtidigt som han karaktäriserade Liljeblads förslag som 
"överlägset varje annat i Norden". En fara såg Campbell emellertid i att 
systemet kunde innebära svårigheter i sin rent praktiska användbarhet. 
Han avsåg då de eventuella problem som excerpisterna Gerda Grape och 
Ella Odstedt kunde få när de skulle sortera in kort i registret. Han fruk- 

13  Dessvärre har jag inte kunnat belägga exakt hur denna kritik såg ut, då jag ej kunnat 
återfinna några originalhandlingar kring detta. Men att diskussioner om systemet konti-
nuerligt fördes med vetenskapsföreträdare från såväl Sverige som Norden framgår av dag-
böckerna (ULMA D III a:21, :22). 
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tade att "Just de finaste partierna bli då de svåraste och de grövsta de 
lättaste och begärligaste" (Brev från Å. C. till H. G. 1934-03-28). 

Den omarbetning som företogs av Liljeblads koncept presenterades av 
Ella Odstedt i en handskriven redogörelse där korrigeringarna av det 
ursprungliga förslaget sammanfattades. En viktig förändring blev att ett 
helt nytt kapitel, R Främmande folkstammar inom landet, lades till. Som 
främmande folkstammar räknades lappar och zigenare (Odstedt 1935(?) 
otryckt manus kring realkatalogen s. 37). Rubriken till kapitel I Norm 
och princip för tro och sed ändrades till Folktrons och folksedens all-
männa former och kategorier och rubriken till kapitel N Musikalier änd-
rades till det kortare Musik. Samtidigt indelades detta kapitel i avdel-
ningarna Vokalmusik och Instrumentalmusik med en rad underavdel-
ningar under respektive rubrik. Om dessa ändringar var resultat av de 
synpunkter som inkommit från andra institutioner kan jag dessvärre inte 
avgöra. 

En mängd nya underavdelningar skapades också inom andra kapitel; 
bl.a. infogades Stad och köping under kapitel D Samhället och Kyrkans 
historia under kapitel K Historisk tradition. Odstedt påpekade även att 
"En avdelning järnvägsdrift har tillkommit, enär en hel del uppteck-
ningar finnas om folkets inställning till järnvägarna". En avdelning Öv-
rig industri lades till under kapitel D. Underavdelningar som i förslaget 
kallats Trolldom och klokskap vid ... , divination, förbud och åtgärder 
samlades i förekommande fall under en samlande beteckning Folklore 
(Liljeblad 1934, otryckt koncept till realkatalog s. 15, 1935 otryckt ma-
nus till realkatalog s. 20). 

Några avdelningar omformades mer eller mindre genomgripande, 
exempelvis Fiskets teknik som omarbetades efter samråd med docent 
Iwar Arwidsson, f.d. Statens fiskeriinspektör, vilken besökte arkivet i 
november 1935 (ULMA D III a:22). Fem smärre avdelningar byggdes ut 
till att bli nio och rubriker för fiskevård och fiskemetoder lades till det 
ursprungliga förslaget. Kapitel F Naturen omgrupperades efter samråd 
med en meteorolog och flera underavdelningar tillkom. I bägge fallen 
var tilläggen resultatet av experternas speciella kunskaper inom sina res-
pektive ansvarsområden. 

Avdelningen Påsken systematiserades på ett nytt sätt och fick därige-
nom "större fasthet och klarhet". I praktiken innebar det bl.a. att en un-
deravdelning om påskmat lades till samt att uppgifter om magiska hand-
lingar o.likn. samlades under mer preciserade rubriker som Dymmel-
veckan, Påskdagarna samt Häxor och blåkullafärder. 

Kapitel L Individuella tankar och memorat, "som naturligtvis ej helt 
kunna utskiljas från hela det övriga materialet, då i de flesta fall givetvis 
icke framgår av uppteckningarna om en individuell eller icke individuell 
bildning föreligger", hade kritiserats redan av Campbell, och omarbeta- 
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des nu så att avdelningarna Folklivsskildringar, Bygdeoriginal, Bygde-
historier och Folkhumor fördes dit. 

Avdelningen för Dans organiserades så att uppordningen av danserna 
gjordes med ledning av dansforskaren Tobias Norlinds uppställning i 
SOU 1924:26 s. 150. Detta innebar en genomgripande förändring, efter-
som avdelningen Dans i Liljeblads koncept från 1934 inte haft några 
som helst underrubriker. Efter omarbetningen fick exempelvis 37 namn-
givna danser sina egna ledkort (Odstedt 1935(?) otryckt manus kring 
realkatalogen s. 2 if.). Även i detta fall var det specialisten som påver-
kade indelningen av avdelningen. 

Av de exempel på förändringar som här redovisats framgår klart att 
omarbetningen av Liljeblads koncept syftade till att uppnå större string-
ens och inbördes överensstämmelse mellan avdelningarna. Materialet 
finfördelades bättre genom att fler underavdelningar tillkom. Utan tve-
kan blev därför omarbetningen ett uttryck för en större detaljering än i 
det tidigare konceptet. 

Men vissa avdelningar togs också bort. Ett exempel var att underrub-
rikerna till en avdelning Kulturinflytande och förändringar (i kapitel A) 
ströks. Dessa rubriker kallades i Liljeblads koncept: a. Före och efter 
skiftet, b. Före och efter skogsavverkningama samt c. Industrialisering 
och emigration (Liljeblad otryckt koncept till realkatalog s. 7, 1935 
otryckt manus till realkatalog s. 6). I och med denna förändring togs en 
potentiell möjlighet till att i katalogen mera preciserat infoga nyare ti-
ders förhållanden bort. Avdelningen innebar naturligtvis ändå att en vik-
tig aspekt tillfogades, nämligen förändringsaspekten. Den hade helt sak-
nats i Götlinds äldre sakregister och jag ser införandet av den i Liljeblads 
katalog som ett uttryck för dennes intresse för kulturkretslärans idéer. En 
ursprungligen föreslagen finindelning av Fasta fornlämningar i Läm-
ningar och minnen av forntida bebyggelse, Megalitgravar, Stensätt-
ningar, Runstenar osv togs även den bort. 

Som skäl för omarbetningen av Liljeblads koncept angav Odstedt att 
flyttningar och uppdelningar mestadels skett därför att en del företeelser 
"organiskt" hörde ihop eller därför att med en omflyttning större klarhet, 
fasthet och stringens skulle uppnås. Här märktes en stark strävan efter att 
skapa ett väl fungerande system för användarna, något som också under-
ströks av Campbell då han påpekade att katalogens främsta uppgift var 
att vara en "vägledning för forskare, som från olika synpunkter söka ett 
och samma material" (Campbell 1939 s. 77). 

Ibland förde Odstedt ett längre vetenskapligt resonemang kring omar-
betningarna, där hon tydligare angav hur skaparna av katalogen resone-
rat. Det gällde exempelvis avdelningen Naturväsen (under kapitel J), 
som omarbetats i samråd med Campbell och hans medarbetare Gunnar 
Granberg. Det ursprungliga konceptets uppdelning i två avdelningar 
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(förutom Älvor) Rån samt Vättar och troll bibehölls inte. Odstedt me-
nade att bakom den indelningen sannolikt låg 

Tanken ... att i avd. Rån komme solitära väsen och i avd. Vättar och troll de 
familjevis levande. Men t.ex. Skogsrå och Sjörå tänkas ju dels som solitära, dels 
som familjevis levande. Uppdelningen i Kvinnliga rån och manliga rån låter sig 
ej heller med lätthet göra. De rån, som här nämnas som kvinnliga, uppgives 
många gånger visa sig i manlig gestalt. 

För att undvika en "osäker och otillfredsställande systematisering" ställ-
des i den nya upplagan materialet i stället upp efter "den enda säkra 
grunden: de olika väsendenas karaktär". De stora grupperna blev Under-
byggare och bergväsen, Skogsväsen och Vattenväsen. Avdelning lc Kul-
turrån lades till avdelningen V Byggnadsväsen och Tomte fördes till av-
delning VI Dragväsen. Husrå och tomte, menade Odstedt, kunde inte 
anses "till sin karaktär så lika, att de kunna föras till samma avdelning". 
Inom avdelningen Vättar och troll, skedde uppdelningar enligt namnfor-
mer: Vittror, De små under jorden, Maahiaiset, Bergtroll osv, "då man 
härigenom vid efterfrågan lättare kan nå de geografiska områdena (jfr 
här Campbells kulturgeografiska idéer!). Inom varje särskild av dessa 
grupper har uppsatts och systematiserats en avd. Föreställningar och me-
morat" (Odstedt 1935(?) otryckt manus kring realkatalogen s. 26 if.). 
Det är således uppenbart att flera skilda principer styrde indelningen och 
systematiseringen. 

Odstedts redogörelse visar också hur krasst praktiska skäl kunde mo-
tivera omarbetningar. Hon påpekade nämligen att "Huvudrubriken Nä-
ringar — systemets avd. II har fått utgå på grund av svårigheter med 
ledkortsfärger" (a.a. s. 7 f.). 

Med den omfattande omarbetningen kom registret att bli väsentligt 
större (på papperet utökades det från 102 till 123 bl folio). Nya avdel-
ningar tillkom, vilka gjorde att finfördelningen blev mer genomgripande, 
men viss sammanslagning och koncentration blev också ett resultat. 
Omarbetningen ledde omedelbart till att frågan om intensifierad katalo-
gisering blev aktuell. Det nya registret måste ju fyllas med beläggkort. 
Campbell påpekade i detta sammanhang 

Genom att accessionema omedelbart bli i sina detaljer tillgängliga i realkatalo-
gens excerpter får ledningen överblick över undersökningarnas utveckling ... 
verka som en granskning, som kan ge direktiv för en efterundersökning medan 
ännu ämnet är aktuellt ... Den äldre katalogens ledkort uppgingo till omkring 
2500, medan det nya systemet innehåller över 4400 ... den viktigaste ökningen 
har tillkommit därigenom att nya ämnen nu för första gången blivit systematise-
rade. Sådana ämnen som idrottslekar [som var Johan Götlinds specialitet, min 
anm.], vissa delar av folkdiktningen m.fl. ha ej ytterligare detaljerats i det nya 
systemet — snarare har ibland en koncentrering på vissa punkter kunnat genom-
föras. Däremot ha ämnen som jakt, fiske och överhuvudtaget materiell kultur 
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samt samhället, musikalier m.fl. nu blivit systematiserade, varigenom ett stort 
antal förut ej beaktade kategorier erhållits (Campbell 1935-1937, otryckta PM 
om realregistreringen). 

Resultatet av omarbetningen lades 1935 fram som Realkatalog för 
Landsmålsarkivets i Uppsala manuskriptsamlingar. En nyhet i den fär-
diga versionen var att ytterligare ett kapitel tillkommit, S Svensk kultur i 
utlandet samt att kapitel R Främmande folkstammar inom landet bytt 
namn till det mer neutralt klingande Särskilda folkslag inom landet. 

Fogat till den omarbetade katalogen fanns också två nya kapitel till-
skrivna med blyerts. Det ena var kapitel T Utländska förhållanden med 
underavdelningarna Finlands-svenska, Estlands-svenska, Svensk-ameri-
kanska och Andra utlands-svenska förhållanden. Det andra var kapitel U 
Additament, till vilket bl.a. skulle föras ett register över fotografier och 
teckningar (1935 otryckt manus till realkatalog s. 122 if.)." Tillagt till 
den nya katalogen fanns dessutom en rad förarbeten och förslag till nya 
underavdelningar, ytterligare finfördelningar av existerande underavdel-
ningar samt mängder av nya korshänvisningar. Dessa förarbeten och för-
slag visar att katalogen kontinuerligt, och i takt med att material excerpe-
rades och klassificerades, förnyades och kompletterades. Den som fram-
för allt gjorde detta var Ella Odstedt, som "funderade ut kategorier" och 
som gjorde korshänvisningar (Liljeblad ULMA band 5890-91). Hennes 
intensiva arbete med katalogen kan också följas i dagböckerna (ULMA 
D III a:21-26). 

Bland förarbetena fanns exempelvis ett förslag till indelning av avdel-
ningen Övrig industri. Detta bestod av en avskrift om Sveriges industri 
ur Statistisk Årsbok (u.å.). Där uppräknades en rad mer eller mindre 
specialiserade industriyrken, men endast en försvinnande liten del av 
dessa fick egna ledkort i registret. Dessutom tillades en omarbetad avdel-
ning Stad och stadsliknande samhällen, sannolikt tillkommen i samband 
med de undersökningar av stadstraditioner som igångsattes vid slutet av 
1930-talet (Campbell 1939 s. 106). 

Även om den omarbetade katalogen på väsentliga punkter skilde sig 
från Götlinds tidigare, fanns stora överensstämmelser dem emellan. Den 
var liksom sin föregångare nästan uteslutande inriktad på ett äldre bon-
desamhälles livsformer och uteslöt därför i princip ännu samtidens och/ 
eller andra samhällsklassers förhållanden. Undantag utgjorde härvidlag 
t.ex. de nya avdelningarna om Kulturinflytande och förändringar, Övrig 
industri samt Stad och stadsliknande samhällen. Den var uppdelad i sak-
områden, om än många fler än tidigare, där de skilda fenomenen klassi-
ficerats och inordnats under en övergripande rubrik. Den gav till skillnad 

14  Enligt dagboken arbetade Odstedt med uppordningen av kapitel U Additament i april 
1937. Således hade katalogen då fått samma utseende som idag (ULMA D III a:24). 
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från sin föregångare stort utrymme åt den rent materiella och åt den 
sociala sidan av ämnet och inskränkte sig icke till att endast kategorisera 
de andliga folkminnena. 

En väsentlig skillnad mellan katalogerna var dessutom att den senare, 
som byggts upp av specialutbildade etnologer/folklorister, utgick ifrån 
internationell antropologisk teoribildning och dess föreslagna termino-
logi. Götlind hade i sitt register nästan uteslutande begagnat en folklig 
vokabulär och endast i undantagsfall använt specialtermer från forsk-
ningen (t.ex. "initiationer"). Campbells och Liljeblads system framstod 
därför som väsentligt mer forskningsanpassat än Götlinds. Samtidigt 
fjärmade det sig väsentligt från den terminologi som brukades i den 
verklighet som undersöktes. För att riktigt förstå det innehåll som låg 
bakom rubrikerna krävdes speciell kunskap och denna kunskap var inte 
gemene mans egendom. Realkatalogen blev därför ett synbart resultat 
av de vetenskapliggörande tendenserna i 1930-talets arkivverksamhet 
och ett uttryck för professionaliseringen av etnologin. Den var genom 
sin svårtillgänglighet i princip gjord av och för experter (jfr Brante 1989 
s. 45). 

Katalogens funktioner 
Realkatalogen var, liksom andra register i arkivet, ursprungligen på-
kallad av rent praktiska behov. Inte minst aktuell blev den sedan folk-
minnesundersökningen igångsatts på allvar 1928 (Geijer 1930:1 s. 64 f., 
Erixon 1957 s. 8). Så länge samlingarna omfångsmässigt var någorlunda 
överblickbara hade dock personalen ofta stor "tyst" kunskap om deras 
innehåll. Exempel på en sådan person var Dagmar Holmkvist som knöts 
till arkivet som skrivbiträde år 1920. Hon höll, såsom den som skötte 
accedering o.dyl., en mängd fakta om uppteckningars och samlingars 
innehåll och beskaffenhet i huvudet (Hedblom 1975:5 s. 125). Detta var 
även fallet med andra anställda, exempelvis Herman Geijer själv och 
Torsten Ericsson, vilka "besutto ... en stor fond av vetande ifråga om 
handskrifter. De hade personligen genomgått i detalj alla äldre samlingar 
och hade en intim kännedom om deras innehåll" (Götlind 1938 s. 165). 
Geijer framhöll också detta faktum då han i verksamhetsberättelsen för 
år 1926/27 nöjt konstaterade att arkivets topografiska register just färdig-
ställts. 

Saknaden av ett ... register har hittils gjort det omöjligt att utan tidsödande 
letning få en överblick över allt, som förut funnits samlat från varje ifrågakom-
mande ort. Till en viss grad ock till en viss tid har denna brist kunnat uppvägas 
dels därigenom, att samlingarna från böljan uppställts i topografisk ordning ... 
dels också genom den personliga kännedom om samlingarna, som flera vid arki-
vet arbetande personer förvärvat (Geijer 1928:1 s. 23 if.). 
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Men i och med att samlingarna under det sena 1920-talet och under 
1930-talet växte allt mer och allt hastigare kunde ingen till slut hålla all 
denna information i huvudet. Det praktiska behovet av ett sakligt register 
ökade därför, och även om det befintliga registret länge omfattade "en-
dast en mindre del av Landsmålsarkivets samlingar" betraktades det som 
"en ofantlig hjälp för tjänstemännen vid landsmålsarkivet och för forsk-
ningen i det hela" (Götlind 1938 s. 170). Det är således ställt utom allt 
tvivel att arbetet vid arkivet krävde ett väl fungerande realregister. 

Redan från början påpekades dock att realregistret inte bara skulle 
tjäna som ett hjälpmedel för forskare och personal att hitta sakuppgifter 
i samlingarna. Det hade fler funktioner. Det skulle tjäna syftet att med 
sin typgruppering ge inspiration vid utarbetandet av frågelistor i folk-
minnesämnen. Detta betonades redan i Campbells PM från 1933. Men 
det skulle också kunna dra nytta av det frågelistarbete som gjordes, så att 
det genom frågelistorna "nya vunna materialet [skulle] kunna ge vägled-
ning vid den detaljerade anordningen av särskilda kapitel av realkatalo-
gen". Frågelistornas och katalogens system interagerade således (Camp-
bell 1939 s. 72 if.). 

Realregistret skulle också visa luckor i materialsamlingarna, dvs. 
fungera som ett slags övervakningsinstrument för insamlingens utveck-
ling och därmed ge orientering för arbetets fortsättning, när det gällde 
både det folkloristiskt-etnologiska och det språkliga. Där realregistre-
ringen avslöjade att lakuner fanns i materialtillgången skulle således 
extra insamlingsinsatser sättas in. 

Registret skulle även ha en normerande funktion och vara rättesnöre 
för excerpisterna, så att de skulle veta vad som var värt att excerpera ur 
handskrifterna och vad som kunde lämnas därhän. För detta arbete gavs 
konkreta råd. Ett sådant var att sakuppgifterna i källmaterialet vid excer-
peringen noga skulle klyvas isär. Metoden att skriva utförliga excerpter 
var dels tidsödande, dels krävde den stilistisk förmåga. Dessutom ansågs 
den innebära en fara för att excerptema skulle uppfattas som originalupp-
gifter, medan de i själva verket var endast hänvisningar till manuskripten 
varur de hämtats. Kortfattat hållna excerpter var därför inte bara tidsbe-
sparande för excerpistema; de innebar också att registreringen gick for-
tare framåt. De frestade heller inte användarna att begagna dem som 
original (Otryckt instruktion för utskrift ... u.å.). En stark uppklyvning 
var därför att föredra, så att endast de uppgifter som verkligen hörde till 
en specifik grupp också fanns där. Klyvningen skulle göra det lättare för 
användaren att snabbt finna just de (detalj)uppgifter som söktes. 

Men samtidigt bidrog uppdelningen till att splittra materialet i en rad 
specialiserade kategorier och kanske framför allt till att binda vissa feno-
men till bestämda kontexter. Av ett enskilt katalogkort var det ofta omöj-
ligt att avgöra i vilket sammanhang en uppgift förekom i den excerpe- 
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Förr inga växtsjukdomar; äro av sent 
datum. 

Med.Havero, 12234, s.52 
Allegärd,T. 

u:-1- t32-4. 

s. 35 

Korten till realkatalogen skrevs dels ut för hand (Ella Odstedts handstil), dels på 
maskin. Upplysningarna på korten var oftast ganska kortfattade och utbrutna ur sitt 
större sammanhang. (ULMA realkatalogen.) 

rade originaluppteckningen. I enlighet med katalogens finfördelande 
rubriker utformades nämligen inte excerpterna som långa, sammanhäng-
ande redogörelser utan snarare som avgränsade faktaupplysningar som 
passade under den övergripande ledkortsrubriken. Användaren av regist-
ret måste således ha god inblick i hur registret var uppställt. 

Utöver detta tjänade registret som översikt över ämneskretsen i stort 
(Geijer 1930:1 s. 64 f., 1935 s. 47 f., 1937 s. 54). 

Realkatalogen är nämligen ej blott ett jälpmedel för den vid expeditionen tjänst-
görande personalen samt för arkivets vetenskapliga medarbetarstab ock för 
andra forskare, när det gäller att finna upplysningar på enskilda punkter. Denna 
katalog utgör tillika genom sin systemuppställning en grundval för översikt ock 
sammanställning inom hela ämneskretsen. Av alldeles särskild aktuell betydelse 
är detta registreringsarbetes roll som indirekt medel att få klarhet över vad som 
fattas i materialsamlandet. Både direkt ock indirekt har arbetet på en grundlig 
omläggning av realkatalogen givit anledning ock stoff till nya frågelistor ock 
andra kompletteringar (Geijer 1935 s. 47 f.). 

Den nya katalogen ansågs ha stor generaliserbarhet och dess system be-
traktades som synnerligen användbart. Campbell måste dock konstatera 
att det dröjde innan andra institutioner inom fältet insåg detta: "De 
[LUF] ha bättrat på realkatalogen något utan att dock gå över till vårt 
system. Dumt!" (Brev från Å. C. till M. E. 1939-02-24). Campbell un-
derströk därför att "det skulle lända de svenska undersökningarna och 
forskningen över huvud taget till båtnad, om det kunde genomföras för 
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allt svenskt material" (Campbell 1939 s. 77). Detta blev också så små-
ningom delvis fallet, ty "I syfte att ernå uniformitet vid kataloguppställ-
ning av folkminnesmaterial har amanuensen vid Lunds universitets folk-
minnesarkiv fil. kand. Aina Jungmarker arbetat vid folluninnesavdel-
ningen under en månad med uppläggning av ett fullständigt kortregister 
enligt ULMA:s realkatalog avsett för katalogiseringen av LUF:s sam-
lingar" (Strömbäck 1945:1 s. 150). 

Som en översikt över ämneskretsen i stort visade sig registret till yt-
termera visso äga tillämpning i ett vidare sammanhang än den svenska 
folkkulturen. Det översattes till engelska och iriska av arkivarie Seån 
O'Sullivan som vistades på arkivet mellan den 20 mars och den 31 maj 
1935. Det kom därefter att brukas vid Irish Folklore Commission i Dub-
lin, eftersom det visat sig användbart även för rent iriska traditioner 
(Geijer 1936 s. 38, Campbell 1939 s. 77, Campbell 1935-37, otryckta 
PM om realregistreringen, ULMA D III a:22). Det kom också att tilläm-
pas av Sven Liljeblad vid hans indianundersökningar i USA (Liljeblad 
ULMA band 5890-91). 

Ur det positivistiska forskningsidealets synvinkel måste detta ha varit 
en verklig triumf. Registret ägde ett slags allmängiltig generaliserbarhet. 
Det höjde naturligtvis väsentligt dess vetenskapliga status. Tillämpbar-
heten på ett stort material borgade för att registrets system var objektivt, 
inte resultatet av någon subjektiv klassifikation gjord för speciella, av-
gränsade förhållanden. Det är kanske därför intet att förvånas över att 
realkatalogens betydelse som vetenskapligt arbete också uppmärksam-
mades i pressen, där dess system jämställdes med Linnés klassifikation 
av växtvärlden.15  I tidningen kallades systemet för "fullständigt" och det 
framtonar knappast som en skapelse av människor utan snarare som en 
"upptäckt" av något naturgivet (DN april 1935). Liksom Linné en gång 
klassificerade och namngav existerande växter, hade nu realregistrets 
skapare ordnat och benämnt den svenska folkkulturen i dess viktigaste 
beståndsdelar och dessutom påvisat sambanden mellan dessa delar. Som 
grund för den uppgjorda ordningen låg, liksom i Linnés fall, ett konkret 
material. Detta hade organiserats utifrån kollektiva, allmängiltiga princi-
per och inte efter individens subjektiva tyckande. Endast de kulturformer 
som fanns rikligt belagda fick egna rubriker i katalogen. Det garanterade 
att det urval som gjorts bestod av uppfattningar och förhållanden som 
var allmänt omfattade i folkkulturen. Därmed var positivismens kvanti-
tetskriterium uppfyllt och om registrets vetenskapliga betydelse rådde 
därför ingen tvekan (jfr Amstberg 1986:1 s. 7 if.). 

15  Detta uttalande läggs i tidningen som ett citat i Campbells mun, men måste naturligtvis 
stå för journalisten. 
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Modellbygget och dess konsekvenser 
Utifrån denna redogörelse för realkatalogens uppbyggnad och tänkta 
funktioner vill jag fortsättningsvis diskutera den som en verklighetsmo-
dell, som ett sätt för dess skapare att på gynnsammaste vis kontrollera 
och förstå den folkkultur de inte själva deltog i. Jag utgår då ifrån att hela 
realkatalogen var ett vetenskapligt konstruktionsarbete, vars indelning i 
kategorier (forskarmodeller) inte hade någon direkt motsvarighet i det 
folkliga tänkandet (folkmodeller). Katalogen, som ordnade verkligheten 
i bestämda, sinsemellan åtskilda sakliga grupper, var inte en återgivning 
av någon struktur som hade motstycken i verkligheten, i "praxis". 
Gruppindelningen tjänade i stället syftet att göra verkligheten skaparna 
ville skildra hanterbar, överskådlig och begriplig (jfr Eriksen 1993 s. 20 
f., Amstberg 1986:2 s. 43). Redan i sin i& var den dessutom ett uttryck 
för den makt forskarna hade över sitt kunskapsområde och dess skenbara 
objektivitet dolde effektivt det faktum att den byggts upp av människor 
med en speciell ideologi (jfr Kirschenblatt-Gimblett 1988 s. 145, DN 
april 1935). 

Modellen, kan jag inledningsvis konstatera, byggdes inte ens från bör-
jan upp utifrån den verklighet den skulle skildra, utan från andra tradi-
tionssamlande arkivs kataloger och från den indelning av material som 
gjorts i bearbetningar (t.ex. Handwörterbuch des deutschen Aberglau-
bens och Thompsons Motifindex). Arkivets personal fattade heller inte 
ensam beslut i frågan om registrets utformning. Många synpunkter in-
hämtades från systerinstitutioner och enskilda sakkunniga inom det ve-
tenskapliga fältet. Registret blev därför resultatet av ett intimt vetenskap-
ligt samarbete, granskat av många specialister och kontrollerat i sina 
detaljer. Detta tillfredsställde de positivistiska objektivitetsi&ema. Men 
kanske viktigare var att detta förfaringssätt medförde att registret blev en 
renodlad forskarprodukt. Det blev resultatet av en överenskommelse 
mellan vetenskapsföreträdarna. Detta innebar med nödvändighet att re-
gistret blev en modell av och för hur vetenskapsföreträdarna uppfattade 
och benämnde den verklighet de undersökte (jfr Geertz 1973 s. 93 f.). 
Och modellen sanktionerades och upphöjdes därmed till ett värdigt in-
strument för vetenskapens arbete. 

En av förklaringarna till att realregistret fick en sådan vetenskaplig 
betydelse var naturligtvis att det var ett led i folkminnesforskamas pro-
fessionalisering. Campbells och Liljeblads omarbetning skedde utifrån 
en vetenskapligt vedertagen teoribildning och katalogen byggdes upp 
med hjälp av en taxonomi som var erkänd inom de egna leden. Inom 
arkivet blev registret, som lyfte fram och skapade ordning bland folk-
minnesmaterialet, en pendang till de ordsamlingar som förvarades på 
den språkliga avdelningen. Systematiken som tillämpades i katalogen 
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visade att folkminnesforskarnas material inte bara var en massa lösa 
fakta och "prat" utan att det fanns en struktur i det. Det gick att klassifi-
cera, benämna och ordna. Detta gjorde det till ett värdigt forskningsun-
derlag. Realregistreringen i sig betraktades t.o.m. som en form av veten-
skaplig bearbetning, inte bara som ett sätt att bringa reda i samlingarna. 
Därvid skilde sig den nya katalogen också från Götlinds äldre. Götlind 
hade ju speciellt framhållit att hans register inte fick gå den vetenskap-
liga bearbetningen i förväg (Campbell 1939 s. 82, Götlind 1938 s. 167). 

Campbell karakteriserade registret som "vad omfattning, detaljrike-
dom och teknisk klarhet och smidighet beträffar" oöverträffat "av något 
annat europeiskt system av motsvarande art" (Campbell 1939 s. 77). Men 
redan under 1930-talet påpekades att registret, trots omarbetningen, inte 
var perfekt eller fullständigt. Vad var det då som fattades? I en intern PM 
sannolikt skriven 1937 ställde Åke Campbell några konkreta frågor om 
registret till Gerda Grape som var en av dem som skötte registreringen. 

Då registret är uppbyggt på kulturhistoriska synpunkter med intresset riktat 
framför allt på äldre kulturförhållanden, bli de aktuella kulturformerna ej i mot-
svarande grad tillgodosedda. 

Anser fru Grape att ett allsidigt tillgodoseende av alla kulturkategorier (äldre 
som moderna) kräver en fullständig omarbetning eller kan uppnås genom kom-
plettering av nuvarande system? 

Vilka kapitel eller paragrafer ha visat sig önskvärda? Angiv några exempel på 
material som endast med svårighet och genom att pressa kapitel- eller paragraf-
rubriker nu kan inordnas. 

Gerda Grape svarade: 

Ingen omarbetning under nuvarande förhållanden önskvärd, endast att nya grup-
per tillfogas där de behövas. Raskt och smidigt t.ex. Äktenskap, skilsmässa. 
Gården: brunnar o. källor utökas med dammar. Person, makt och själ tillfogas: 
Minne. 

Som exempel på material som ej utan svårighet kan inordnas, kan nämnas 
nykterhetsrörelsen, emigrationen, skråväsende, arbetarrörelse, industriella för-
hållanden bl.a. arbetslöner, sjukvård, som ej hör under socken och kyrka, t.ex. 
läns- och privata sjukhus, tuberkulosvården, barnmorskeutbildning (staten), 
högre ståndskulturen (Campbell 1935-1937, otryckta PM om realregistrering). 

Gerda Grapes svar indikerar att registret inte var perfekt eller fullständigt 
men att detta dock inte berodde på brister i själva systemet. Genom till-
lägg av nya avdelningar eller utökning av innehållet i existerande rubri-
ker kunde problemen med att placera ännu ej klassificerade uppgifter 
åtgärdas. Grundstrukturen i systemet ifrågasattes således inte. Bristerna 
berodde snarast på ett motspänstigt material, ett material som inte fanns 
att inhämta i alltid inbördes jämförbara mängder eller som inte så lätt lät 
sig inordnas i den fyrkantiga forskarmodellen. Det fanns heller inga "na-
turliga" kategorier att falla tillbaka på, utan först sedan ett material mor- 
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fologiskt behandlats i en bearbetning kände sig forskarna säkra på hur 
uppdelningen skulle göras i registret. Det gällde exempelvis idrottsle-
karna. När de skulle excerperas och sorteras in i realkatalogen identifie-
rades de, inte med hjälp av hur upptecknaren/sagesmannen betecknat 
dem utan med ledning av uppställningen i frågelista 28 Idrottslekar, för-
fattad av Götlind och Campbell 1927. 

Den långt gående specialiseringen i katalogens system fjärmade fors-
karen från fältet, från den levda verkligheten. Forskaren tänkte i katalogens 
kategorier, ett tänkande i delar och sakområden. Detta tänkande var svårt 
att förena med det levda livet, där delarna hela tiden ingick i funktionella 
helheter (jfr Eriksen 1993 s. 20). Om detta förhållande skrev Geijer 

Naturligtvis kunna ej alla partier bli likformigt behandlade. De ojämnheter, som 
detta katalogiseringsarbete visar, återspegla ej blott de ojämnheter, som mött i 
det närmast till grund liggande materialet, utan också förhållandet i den veten-
skapliga litteraturen, som på växlande sätt upptagit ämnets olika grenar till be-
handling. Medan för sådana ämnen som folkdiktningen användbara registranter 
utarbetats ock tillämpats vid katalogisering av hithörande grenar av folktraditio-
nen inom ett flertal länder, finnas för andra stora områden av folktraditionen få 
eller inga registranter. Att härvidlag söka gå specialforskningen i förväg med 
detaljerad klassifikation av företeelser, vilkas morfologi ej ännu blivit någor-
lunda mångsidigt klarlagd, har naturligtvis ej kunnat komma i fråga. Ett område 
av folktraditionen, som för sin systematisering kräver särskild specialbehand-
ling, är musiken ... innebär icke någon klassifikation efter melodityper utan 
efter ... melodiernas användning ... vallåtar, skänldåtar, brudmarscher, vaggvi-
sor (Geijer 1935 s. 51). 

Geijers uttalande antyder att det knappast heller var "verkligheten" som 
fungerat som förebild för systemet utan snarare forskningens redan upp-
gjorda kategoriseringar och uppnådda analyser. Det man redan visste 
genom materialkunskap och vetenskapliga bearbetningar fick utgöra ba-
sen i registret, knappast den levda verklighet materialet en gång hämtats 
ifrån. Realkatalogen framstår därför inte som en återspegling av verklig-
heten utan som en begränsad, förenklad och systematiskt upplagd mo-
dell av och för denna. 

Idén att bygga en modell av detta slag hängde, som jag ovan påpekat, 
samman med de vetenskapliggörande tendenser som under 1930-talet 
var starka vid arkivet. Geijer kopplade också den nya realkatalogen till 
den ökade medvetenheten om vetenskapens betydelse vid arkivet. 

Den vidgade basen för arbetet ställer ökade krav på indelningen, ock den indel-
ning, som man nu söker att här genomföra på bred bas ock med ingående detalj-
systematisering, bildar också det första försöket i vårt land till enhetlig överblick 
över ämnets alla olika grenar ock deras inbördes förhållande (a.a. s. 50). 

Som en godtycklig verklighetsmodell fick realkatalogen snart en starkt 
normerande funktion. Den kom att betraktas som "en översikt över den 
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svenska folkkulturen" (Åsa Nyman muntl. 1976 vid introduktion för mig 
i arkivarbetet). Som sådan uppvisade den harmoni och sammanhang i 
kulturen den beskrev. Mellan de olika avdelningarna fanns inbördes 
samband, delarna hängde "organiskt" samman och utgjorde en helhet. 
Men katalogen visade inte bara bilden av en ordnad kultur; den visade 
också vad som var det väsentliga i denna kultur. De ämnen som fanns 
företrädda i modellen var nämligen de viktiga, de som utgjorde det all-
mängiltiga och därmed det representativa för kulturen. Andra ämnen föll 
däremot utanför som oviktiga. Detta medförde, åtminstone potentiellt, 
att det som inte fanns representerat i realkatalogen inte heller "fanns" i 
verkligheten, eller rättare sagt, det var inte "av forskningen registrerat" 
eller hade inte "under katalogiseringens gång kunnat urskiljas och be-
stämmas såsom specifika kulturformer av traditionell karaktär" (Camp-
bell 1939 s. 76). 

Men så enkelt var det naturligtvis inte. Katalogen var inte en översikt 
över den svenska folkkulturen, den var en översikt över den svenska 
folkkulturforskningen (jfr Frykman 1979 s. 235). Den visade vad som 
under 1930-talet ansågs vara intressant kunskap, dvs, vad som valts för 
dokumentation, och den blev en mätare på vad som betraktades som 
forskningsbart. Av det skälet fanns det som av forskarna inte var upphöjt 
till tradition inte med i registret, även om det fanns i den levda verklighe-
ten (Eriksen 1993 s. 22). Och för att få modellen att fungera som det var 
tänkt krävdes en noggrann övervakning av det material som samlades in. 
Detta skedde genom de hårt styrda monografiska frågelistorna som be-
svarades av ortsmeddelarna ute i landet. Dessa listor utformades så att de 
skulle "hjälpa undersökaren att urskilja kulturformerna". Det var således 
ingalunda fråga om att söka uppfånga ett fritt berättande. Frågelistorna 
innebar att det behandlade ämnet systematiserades, "förberedande eller 
föregripande den för realkatalogiseringen nödvändiga typindelningen". I 
några fall (t. ex. frågelista 32 Gåtor) utarbetades frågelistorna t.o.m. så, 
att de kunde "göra tjänst även som registranter" (Campbell 1939 s. 72). 
Implicit låg i detta ett tänkande om verkligheten såsom bestående av de 
kategorier som fanns i katalogen, men också en i& om att materialet lätt 
skulle kunna inordnas i det sakliga registret utan att detta därför skulle 
behöva omarbetas för att anpassas efter det upptecknade materialet. Em-
pirin fick således anpassa sig till modellen. 

Övervakningen bedrevs dessutom genom de minutiösa instruktio-
nerna till upptecknarna, instruktioner som syftade dels till att uppteck-
narna skulle hålla sig till ämnet, dels till att eliminera risken för att "fel" 
slags material samlades in. Denna sistnämnda form av övervakning 
skedde i och med det urval som förespråkades för vad som kunde och 
borde upptecknas. Därvid prioriterades exempelvis inom folkdikt-
ningens område vissa delar framför andra (sagor, sägner, gåtor, ordspråk 
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föredrogs framför anekdoter, visor kända från trycket och spökhistorier). 
Den kräsenhet som här kännetecknade urvalen hängde samman med 
rädslan för att få in "mindervärdigt" material (Campbell 1939 s. 78 if.). 

Av egen mångårig erfarenhet vet jag att realkatalogen lätt förleder den 
som arbetar med den till uttalanden om att något är vanligt eller ovanligt 
förekommande i folkkulturen, därför att rubrik eller belägg för företeelsen 
saknas i registret. Sådana uttalanden utgår alltså inte från kunskaper om 
den faktiska verkligheten utan från mängden belägg för en företeelse i 
modellen eller från att rubrik eller belägg helt saknas i densamma. Fanns 
exempelvis en rad registerkort samlade för en företeelse indikerade detta 
att företeelsen varit vanligt förekommande. Fanns få eller kanske inga 
belägg indikerade det motsatsen. Men egentligen avspeglade förekomsten 
av eller bristen på belägg forskningens intensitet eller urvalsprinciper. 

Urvalet av rubriker och sammanhang i katalogen kunde vidare med-
föra att vissa fenomen uppfattades som bundna till en viss kontext eller 
situation, men inte till andra. Ett gott exempel på detta är t.ex. klassifice-
ringen av tomten som ett dragväsen. Tomtens förmåga att dra rikedom 
till eller ifrån gården var visserligen en av alla hans funktioner, men 
knappast den viktigaste. I stället var han, att döma av alla de berättelser 
som finns om honom, lika mycket uppfattad som en allmän beskyddare 
och moraluppehållare, men detta framgår inte av realkatalogens indel-
ning. I en kritisk studie av tomten som dragväsen kunde Julius Ejdestam 
till yttermera visso konstatera, att synen på tomten som ett dragväsen, 
dvs, som en som stjäl, inte är den vanligast förekommande i folktraditio-
nen, såsom den upptecknats i fältet. Tvärtom har tomten oftast beskrivits 
som ett gott och skyddande väsen (Ejdestam 1943 s. 8 if.). Att i katalo-
gen rubricera tomten som dragväsen är således ett godtyckligt val gjort 
av dem som konstruerade modellen. 

Realkatalogens system med sina strikta kategorier kunde alltså be-
gränsa horisonten, ungefär som genrerna inom folkloristiken kunde 
skymma andra, ännu icke genrebestämda, berättelseformer och göra dem 
otydliga eller osynliga (af Klintberg 1981 s. 77 f.). Den ledde till ett 
konstruerat tänkande i sakområden och delar, ett tänkande som var främ-
mande för den levda verkligheten där olika kategorier ständigt griper in i 
och överflyglar varandra i hela tiden växlande konstellationer. Tänkandet 
i sakområden band företeelserna till bestämda kontexter och betydelser 
och gjorde det därför svårt att se kopplingarna mellan dessa olika områden 
och nivåer. Den förledde också excerpisterna att redan vid läsningen av 
en uppteckning börja tänka denna indelad i realkatalogens kategorier. 16  

16  Arkivariema Eva-Lott Lindqvist och Anna Nylander vid ULMA, som idag arbetar med 
katalogen har muntl. 1995-05-03 meddelat att de tänker i katalogens avdelningar när de 
börjar läsa en upptecknad text för att registrera den. De upplever därför systemet som 
mycket styrande. 
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Naturligtvis hade katalogen fördelar som forskningsinstrument. Den 
skulle "tjäna den morfologiska uppgiften att urskilja, bestämma, be-
skriva och systematisera kulturarterna" (Campbell 1939 s. 72) och det 
gjorde den. Den gav struktur till ett material som var oöverskådligt och 
oändligt. Men det lurade en fara i den starka tilltron till systemets förde-
lar. Ett bra exempel på detta var att katalogen ansågs kunna leda till 
"urskiljandet av tidigare av forskningen ej bestämda traditionella kultur-
former" (a.a. s. 77). Det innebar i klartext att realkatalogen som begrän-
sad struktur var bättre än verkligheten i sin mångfald. Och det var också 
katalogen, inte verkligheten, som förde forskningen framåt, ty den struk-
turerade materialet. Detta uttrycktes hos Campbell med att nu "vänta 
sägnerna på sin snara registrering och sammanfattande systematiska 
uppställning ... genom realkatalogiseringen, som givit god ledning för 
en systematisk typuppställning" (a.a. s. 80 f.). Med hjälp av registret 
"upptäcktes" och "urskildes" kategorier som inte var synliga i verklighe-
tens flöde. Den betraktades således som ett värdefullt hjälpmedel i ana-
lysen. Men problemet kvarstår: fanns dessa kategorier i verkligheten el-
ler fanns de bara i modellen? Och vilken relevans hade katalogens kate-
gorier i verkligheten? 

Som ovan nämnts var stora delar av den terminologi som användes i 
(den nya) realkatalogen, framför allt i de delar som berörde folkdikt-
ningen och folktron, rena forskartermer. Till viss del förekom de i den 
internationella vetenskapliga litteraturen. Till viss del utgick de från von 
Sydows kategorier, vilka han lanserat i sin artikel "Kategorien der Prosa-
Volksdichtung" 1934. Han föreslog där internationellt gångbara termer 
för olika typer av sagor, sägner, fiktiva föreställningar osv. von Sydow 
betraktade sin uppdelning av folkdiktningens genrer som "naturlig" och 
jämförde den med botanistens uppdelning av växtriket (von Sydow 1971 
s. 114). De kategorier han diskuterade hade han inte uppfunnit utan bara 
benämnt. De fanns, menade han, och de kunde skiljas åt, i traditionen 
ungefär som skilda växter i naturen. Redan i Liljeblads koncept till kata-
logen från 1934 finns flera av de sydowska termerna medtagna, exem-
pelvis aitio- och kausalfiktioner. Detta föranledde också Campbell att 
vid granskningen av konceptet nöjt konstatera att i kapitlet Diktning var 
"kontentan av Sydows naturliga system för första gången ... tillämpat i 
ett arkivsystem!" (Brev från Å. C. till H. G. 1934-03-28). I den omarbe-
tade versionen av realkatalogen från 1935 hade visserligen dessa spe-
ciella termer strukits, men i stället hade von Sydows term "memorat" 
(som beteckning för "folkets berättelser om egna rent personliga upple-
velser") ymnigt använts (von Sydow 1971 s. 119). Även den termen 
saknades i "verkligheten". 

Om vissa företeelser genom katalogens system bands till en viss kon-
text lösgjordes i stället andra från sin. Ett bra exempel på detta vill jag 
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hämta från folkdiktningen. När det gällde denna tillämpades i registret 
en strikt genreindelning. Detta sorterade naturligtvis materialet, men det 
erbjöd dock vissa praktiska problem när uppteckningsexcerptema skulle 
sorteras in. Jag exemplifierar med avdelningen om Visor. Vistexterna 
sorterades för sig under kapitlet Diktning, medan melodierna föll under 
kapitlet Musik. Texterna delades upp i genrer baserade främst på form-
och funktionskriterier med grupper som benämndes episka dikter, lyrik, 
religiösa dikter, lärodikter osv. Genrebeteckningarna var rena konstruk-
tioner som i de flesta fall saknade förankring i verkligheten, där en sådan 
uppdelning och benämning inte gjordes. Visorna rycktes dessutom loss, 
inte bara från sin melodi utan från sin kontext, som knutna till uppfost-
ran, fest, arbete eller vardagligt umgänge och placerades som en diktka-
tegori, där texten fokuserades på bekostnad av användningen. Detta var 
ett brott mot den verklighet visorna existerade i. Genreindelningen ledde 
dessutom till att visorna grupperades, så att realkatalogens användare 
måste känna till en sökt visas genretillhörighet för att någorlunda snabbt 
kunna återfinna den i registret. Däremot lades inget förstaradsregister 
upp för att möjliggöra andra sökningsmöjligheter. De visor som inte 
kunde genrebestämmas hamnade i en kategori för Övriga visor. Denna 
kategori blev med tiden tämligen omfångsrik. 

Indelningen i genrer strukturerade materialet såsom forskarna ville, 
men i excerpistemas arbetsvardag var det svårt att placera in visorna 
efter dessa kriterier. Sagesmännen/upptecknarna hade i sina inlämnade 
uppteckningar oftast inte genrebestämt sina vistexter och i de fall en 
sådan bestämning faktiskt fanns, överensstämde den inte alltid med ka-
talogens klassificering av samma text. När sagesmannen uppgav att den 
visa han sjöng var en kärleksvisa (sannolikt för att han uppfattade dess 
funktion som sådan), kanske den i registret redan hade klassificerats som 
en sjömansvisa (för att den innehållsligt sett berörde sjömanslivet) och 
då hamnade den också där, oavsett vad sagesmannen tyckte. Av egen 
erfarenhet vet jag att det ofta är mycket svårt att placera in eller att 
återfinna vistexter i katalogens strikta genreschema. Det insamlade ma-
terialet låter sig nämligen inte alls så enkelt kategoriseras. Systemet för-
utsätter dessutom, för att vara någorlunda välfungerande, att användaren 
har stor specialistkunskap när det gäller visor och visgenrer eller mång-
årig träning och gott minne. Det innebär i praktiken att arkivarierna i 
princip alltid måste hjälpa besökare att hitta i katalogen, eftersom mo-
dellen bygger på ett av specialiserade forskare för specialiserade fors-
kare uppgjort system. 

Visorna är intressanta eftersom de tillhör de grupper som i katalogen 
fick en synnerligen noggrann uppdelning. Nära ett hundratal försågs 
med egna ledkort, främst då balladerna och barnvisorna (Odstedt 1935 
(?), otryckt manus kring realkatalogen s. 34). Sannolikt berodde detta på 
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att visorna var en sedan gammalt omhuldad del av folkdiktningen. De 
var bland de första att "upptäckas" och insamlas av det tidiga 1800-talets 
samlare (Geijer-Afzelius 1814-1818 se utgåva 1880). 

En annan kategori som bereddes stort utrymme i katalogen var le-
karna. De finfördelades i radikal disproportion till andra avdelningar. 
Naturligtvis hängde det samman med att lekarna varit Johan Götlinds 
stora intresse. Hans engagemang för lekar hade dels lett till att mycken 
insamling gjorts, dels till att uppdelningen och benämningen av dem 
blivit så detaljerad. Inte mindre än drygt 470 enskilda lekar fanns i re-
gistret omnämnda med egna ledkort. Detta kan jämföras med att grup-
pen Maträtter bara fick 11 rubriker, fastän där fanns en rad specialrätter 
samlade och fastän denna företeelse i "verkligheten" var minst lika va-
rierad och viktig som leken. De skilda maträtterna lades i stället under 
övergripande rubriker som mjölk- och mjölmat, osträtter, fiskrätter, kött-
rätter osv. 

Finfördelningen av vissa kapitel och underavdelningar gav slagsida åt 
somliga, av personalen mer eller mindre omhuldade, eller av forsk-
ningen i stort särskilt väl dokumenterade, företeelser och kunde därmed 
leda till att vissa kategorier framstod som viktigare än andra. Uppenbar-
ligen fungerade det i det speciella fallet med realkatalogen liksom i in-
samlingsstrategien i stort så, att där speciell sakkunskap fanns blev un-
dersökningen/bearbetningen mer omfattande än i andra fall. Männis-
korna bakom systemets uppläggning blir genom detta väl synliga. 

Ytterligare en begränsning med realkatalogen var att den hellre upp-
märksammade de "stora" händelserna än de små. En granskning av rub-
rikerna i kapitel B Näringar och hushållning visar att det var de "stora" 
händelserna som fokuserades. Sådden, slåttern, skörden och tröskningen, 
dvs, främst kollektiva arbeten, framhölls som särskilda avdelningar med 
en rad preciserande underavdelningar. Men det vardagliga slitet med att 
laga gärdesgårdar, hugga ved, bära in vatten osv. saknas. Det rent vardag-
liga bereddes alltså inte samma plats i registersystemet. Även här råder 
bristande överensstämmelse mellan verkligheten och modellen. 

Realkatalogen ger således ingen rättvisande bild av den verklighet 
över vilken den är en modell. Rent praktiskt är den också svår att arbeta 
med. En svårighet jag själv erfarit består i att den egentligen är avpassad 
för ett särskilt slag av uppteckningar, nämligen sådana som är strukture-
rade enligt en sönderdelningsprincip. Uppteckningar som innehåller kor-
tare, faktaspäckade upplysningar är relativt enkla att excerpera och de 
utskrivna korten är lätta att sortera in i registret. Men uppteckningar som 
består av långa redogörelser, där särskilda genrer eller faktaupplysningar 
inte brutits ut ur texten, är svåra, för att inte säga omöjliga att registrera i 
katalogen. Ett konkret exempel är upptecknaren Nils Eriksson från Vil-
helmina. Hans uppteckningar av nybyggarlivet i Fatmomakke består till 
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övervägande delen av längre skildringar i löpande text, där berättandet är 
överordnat detaljexemplifieringen. Dessa uppteckningar kan endast med 
stora svårigheter klyvas och infogas i realkatalogens system. Faktiskt 
uppfattade jag försöket som så arbetskrävande och meningslöst att jag 
gav upp. 

Som ordningsinstrument avsatte realregistret snart en rad materialstu-
dier. Katalogens idé att ordna och benämna typgrupper öppnade vägen 
för och underlättade materialstudierna. Men samtidigt blev katalogens 
system starkt normerande för hur dessa studier utformades. Ett gott 
exempel på kataloguppdelningens styrande funktion är uppläggningen i 
Ella Odstedts avhandling om varulven. Författaren påpekar att hon fun-
nit en fördelning av traditionerna i tre stora komplex, självförvandling, 
förvandling genom förgöring och förvandling genom omständigheterna 
vid födelsen. Utifrån denna indelning resonerar hon sedan kring varulvs-
tron (Odstedt 1943 s. V, 189 if.). Odstedt antyder att det är hennes förut-
sättningslösa studier av ett stort material som lett henne till denna "na-
turliga" indelning, men en jämförelse med realkatalogen från 1934 och 
1935 visar att hon i stället sannolikt låtit katalogens indelning styra sig 
här. I 1934 års koncept anges under kapitel J i avdelningen Förvandlade 
underrubrikerna 1. Självförvandling, 2. Genom födelse (s. 86). I 1935 
års upplaga har underrubriken Förtrollning tillkommit (s. 85). Det är 
således klart att denna uppdelning av trosföreställningarna inte primärt 
härrör från Odstedts avhandling, utan från katalogens indelning. Därmed 
inte sagt att katalogens indelning en gång inte påverkats av Odstedt. 

Ett annat tydligt exempel på hur realkatalogens indelning styrt upp-
läggningen av en materialsammanställning är Carl-Herman Tillhagens 
stora studie om folklig läkekonst. Författaren har strukturerat sitt mate-
rial nästan helt och hållet i anslutning till uppställningen i de av katalo-
gens kapitel han begagnat. Att han kanske också underlåtit att i varje 
enskilt fall konsultera originaluppteckningarna och i stället nöjt sig med 
att skriva av från katalogkorten avslöjas när han som provinsiell benäm-
ning på smittkoppor anför termen "kresorna". Tillhagen kommenterar 
inte denna sjukdomsbenämning, vilken han uppenbarligen inte kunnat 
belägga på annat håll (Tillhagen 1958 s. 145). I själva verket bygger 
hans uppgift här på ett missförstånd. På katalogkortet, som skrivits med 
Ella Odstedts ibland litet otydliga handstil, står nämligen inte "kresorna" 
utan "kvesoma", vilket betyder ungefär "kvisslorna, utslagen". Detta in-
skärper betydelsen av att användaren av katalogen måste se till original-
uppteckningarna.' Ytterligare en "svaghet" med registret är nämligen 

17  i en odaterad instruktion (möjligen från 1940-talet) för utskrift av katalogkort och för 
begagnande av registret påpekas särskilt att "Mången kan frestas att nyttja excerpten som 
originaluppgifter; en missuppfattning i detta avseende kan vålla mycket obehag" (Otryckt 
instruktion för utskrift av kort till realkatalogen och för begagnande av katalogen. U.å.). 
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att det förts av människor. Deras kunskap, intresse, motivation och per-
sonlighet har naturligtvis satt sin prägel på vad som kommit att excerpe-
ras och också på hur detta skett. De har, hur noggrant instruerade de än 
varit, inte kunnat undgå att göra personligt styrda val. Av det skälet speg-
lar registret oundvikligen också dem som rent hantverksmässigt arbetat 
med det. 

Ännu idag finns exempel på hur katalogens system inverkar styrande 
på avhandlingsförfattare. Denise Malmberg som 1991 lade fram sin av-
handling om menstruation, excerperade inledningsvis uppteckningar om 
menstruation bl.a. i ULMA. För att sedan ordna sitt material delade hon 
in det i olika realgrupper där hon funnit att uppgifter om menstruation 
förekom. Med ledning av denna uppdelning excerperade hon motsva-
rande avdelningar i arkivets realkatalog. Som utgångspunkt för sin ar-
kivsökning hade hon realkatalogens uppläggning. Hennes tillvägagångs-
sätt är ett tydligt exempel på hur registret inverkar begränsande och sty-
rande för användarna. Malmberg fann att menstruationen endast undan-
tagsvis kunde sökas som en egen rubrik, vilket ledde till att hon måste gå 
igenom en rad avdelningar för att finna uppgifter. Hon kunde därvid 
konstatera att menstruationen i katalogen var bunden endast till vissa 
specifika kontexter, t.ex. som ett arbetsförbud, vid fadderskap, vid "för-
råk" eller som magiskt medel (Malmberg 1991 s. 13 if.). 

Malmbergs svårigheter visar också att menstruationen tillhörde de 
kulturyttringar som inte riktigt uppmärksammades i realregistret, vilket 
medförde att sökningen i detta fall knappast var enkel utan mycket tids-
ödande. Men hennes resonemang antyder också att hon under arbetspro-
cessen tvingades anpassa sitt sökande efter realkatalogens system, hon 
tvingades tänka i sakområden och inte i helheter för att över huvud taget 
kunna komma åt arkivmaterialet.18  Och vilka garantier hade hon egentli-
gen för att dessa sakområden gav en relevant bild av menstruationens 
verkliga betydelse inom dem eller av menstruationens betydelse i andra 
kontexter som inte behandlades i registret? Hade uppgifter om menstrua-
tion i excerperade uppteckningar kanske lett till att avdelningar kon-
struerades inom vissa kapitel och inte inom andra mer eller mindre av en 
slump, eftersom menstruationen (ett specifikt kvinnligt tema) knappast 
varit föremål för någon vidare forskning? 

Som modell av verkligheten hade realkatalogen således en rad brister, 
men också flera förtjänster. Dess främsta förtjänst var naturligtvis att den 
var ett viktigt ordningsinstrument för samlingarna, så att de blev åtkom-
liga för arkivets personal och för användarna/forskarna. Den bringade 
reda i de befintliga samlingarna och gav upplysningar om vad de inne-
höll. Denna funktion har den än idag och dess värde som ordningsprin- 

18  Liknande problem hade också Jonas Frykman, som i sin avhandling Horan i bondesam-
hållet i huvudsak byggde på traditionsuppteckningar (Frykman 1977 s. 20 f.). 
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cip kan knappast ifrågasättas. Den som behärskar katalogens system le-
tar mycket snabbt fram eventuella uppgifter om det ämne som efterfrå-
gas. Inte heller erbjuder katalogens system oöverkomliga problem när 
samtidsfakta skall registreras. Systemet innehåller möjligheter till sak-
liga kompletteringar och utökningar. Jag måste således konstatera att det 
ur dessa aspekter är väl genomtänkt. 

Men fördelarna till trots hade katalogen brister. Dessa bestod i att den 
bara var en begränsad, konstruerad modell, en avspegling, inte av den 
faktiska folkkultur som dokumenterades, men av tidens vetenskapliga 
ideal och tänkesätt och framför allt en produkt av människor i en speciell 
historiskt och kulturell situation. Den blev ett gott exempel på att fors-
karna i sitt arbete skapade både verkligheten och materialet genom att 
sätta gränser mellan text och kontext, genom att välja ut vad som var 
tradition, genom att indela verklighetens mångfald i fasta, väl avgrän-
sade kategorier och sedan låta dessa kategorier utgöra grunden för vidare 
undersökningar. 

Genom urvalet vid insamling och med hjälp av en modell som realka-
talogen byggdes en ordnad och tillrättalagd värld upp, en värld som stod 
i motsättning till den egna oordnade och kaotiska samtiden. Men den 
värld som byggdes upp var inte en rekonstruktion av någon faktisk verk-
lighet, utan en konstruktion, ett resultat av arkivariernas strävan att 
skaffa sig makt över materialet. Och den ideala uppteckning som måste 
till för att passa realkatalogen bestod inte av längre, berättande skild-
ringar men av en väl strukturerad samling faktaupplysningar om sådana 
fenomen och föreställningar som fanns representerade med egna avdel-
ningar i systemet. Dessa faktauppgifter skulle i uppteckningen hållas 
åtskilda från varandra så att de lätt gick att överföra till katalogkort vilka 
kunde sorteras in på sina respektive platser i registret. 

Makt och motstånd, dominans gentemot 
underordning? — En studie av förhållandet 
mellan arkivet och ortsmeddelarna 
Hur gjorde då arkivet rent konkret för att försöka förmå upptecknarna 
ute i fältet att gå med på urvalet, att följa modellerna och iaktta gränserna 
för det forskningsbara i syfte att försöka få dem att åstadkomma den 
ideala uppteckningen? De enskilda upptecknarna, som satt i sina egna 
hem och skrev, kunde ju inte utsättas för personlig övervakning. Därför 
måste deras arbete huvudsakligen styras via korrespondens med arkivet. 
Tanken med detta avsnitt är att närmare granska hur relationen mellan 
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forskare och upptecknare/sagesmän utformades ur denna aspekt. Jag har 
därvid antagit att ULMA använde sig av makt för att försöka förmå upp-
tecknarna att arbeta på det sätt som stämde överens med arkivets princi-
per. Jag utgår således ifrån att relationen mellan forskare och uppteck-
nare var en relation mellan dominerande och dominerade inom fältet 
(Bourdieu 1992:1 s. 44 if., 1992:2 s. 11 if.). 

Forskarna hade överblick över kunskapsområdet och de satte, som jag 
ovan visat, ramarna för vad som skulle undersökas. Men de innehade 
ingen reell makt. I stället skapades makten i relationen mellan de män-
niskor som agerade inom fältet och den tog sig många skilda uttryck 
(Foucault 1982 s. 217). Den relationella makten kunde utövas i den stra-
tegiska situation den skapats i och den måste ha sin repression förankrad 
i sådana värden som var materiellt och mentalt levande i motståndarnas 
(= upptecknarnas) föreställningsvärld för att den skulle bli verkningsfull 
(Foucault 1980 s. 117 if., Strömberg 1992 s. 84 if.). 

Min ambition i denna avhandlingsdel är att utifrån detta relationella 
maktförhållande studera dels hur forskarna uttryckte sin makt, dels hur 
denna bemöttes av upptecknarna. Hur gick det rent konkret till när män-
niskor skulle fostras in i rollen som "upptecknare"? Vilka metoder an-
vände arkivet för att få till stånd ett "gott" material? Hur utövades makten 
och hur anpassliga var egentligen sagesmännen? Hur gjorde de sina even-
tuellt motstridande röster hörda inför den bildade elit som arkivarierna 
tillhörde? Och hur markerade arkivarierna å sin sida sin position? Och 
vad säger dessa förhållanden om synen på det som dokumenterades? Jag 
har, för att kunna belysa dessa frågor, studerat inskolningen av uppteck-
narna och samtalet med dem ur ett makt- och motståndsperspektiv. 

Maktens uttryck 
Forskarna vid ULMA undersökte och uttalade sig om en kultur de inte 
själva delade. De tillhörde, även om de hade sina rötter i bondeklassen, 
en högutbildad akademisk elit, en intellektuell humanistisk kultur (jfr 
Trondman 1994 s. 23 if.). Denna intellektuella elit hade givit sig själv 
makten att uttala sig om "folket" (jfr Bourdieu 1992:2 s. 165). Dess 
strävan var dessutom att dokumentera en verklighet som per definition 
redan var svunnen. Det 1800-talets, av moderniteten opåverkade, bonde-
samhälle de under 1900-talets första decennier menade sig studera levde 
nämligen till större delen endast kvar i människors minnen och berättel-
ser. Det var således en grupps förflutna och inte dess samtid som skulle 
inventeras. För att lyckas med uppgiften behövdes denna tidsliga och 
rumsliga distans till gruppen, en strategi som knappast varit ovanlig 
inom etnologin (Fabian 1983 s. 89). Distanseringsstrategin medförde att 
De Andra förvandlades till objekt, dvs, de blev ett hanterligt material 
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genom att behandlas som "meddelare", "traditionsbärare" och "sages-
män", men de betraktades knappast som aktiva subjekt med kulturska-
pande och tolkande funktion. Skrivandet (upptecknandet och inspelan-
det) gjorde dem till material och texterna, uppteckningarna, inspelning-
arna och i förlängningen bearbetningarna, om dem förvandlade deras 
föränderliga verklighet till något stabilt och överskådligt (jfr Ehn/Klein 
1994 s. 77). De var bärare av den kultur eller tradition som arkivet såg 
som sin uppgift att samla resterna av. 

Betraktat som objekt blev "folket" ofta beskrivet ur ett förenklat 
(makt)perspektiv uppifrån-utifrån. 

För att komma folket andligen in på livet är väl också vintern långt lämpligare än 
sommarn, då det för bönderna är den brådaste tiden och de i allmänhet äro mate- 
rialister och realister (Brev från S. E. till H. G. 1914-12-16). 

Du tänker dig saken så att gubbarna [älvdalingar, min anm.] skulle vara stu-
dieobjekt vid studentbesöket för detta år. Ett dylikt förslag är bra (Brev från S. E. 
till H. G. 1918-01-08). 

Skada att man inte kan få tillfälle att besöka dem [gubbarna] under vintern, då 
de bara sitta och tänka! (Brev från C.-M. B. till Å. C. 1939-03-07). 

Stundtals tog sig uttalandena om hur "folket" egentligen var beskaffat 
ännu starkare uttryck. 

"Folket" vet faktiskt inte ens vad svensk folklivsforskning är, och därför är det 
nödvändigt att börja med att tala om detta ... Småningom bör en och annan klar 
och saklig uppsats kunna användas. För upplysning av de — högt räknat —5 % av 
Sveriges folk som kan läsa innantill (Brev från A. S. till H. G. 1930-11-27). 

Jag åsyftar naturligtvis inte någon 'folkbildning' med min reklamkampanj ... 
inte tror [jag] ett smack på möjligheten att bibringa 'massan' några kunskaper. 
Den kan på sin höjd suggereras att tro, att den begriper en sak (Brev från A. S. till 
Å. C.? 1930-11-28). 

Ibland kan det nog vara lättare att isolera och analysera något man inte 
själv är del i. Det kan vara svårt att uttala sig om den egna invanda 
verkligheten som gärna uppfattas som kaotisk och fragmentarisk. Vi ten-
derar nämligen ibland att "se" andra kulturer bättre än vår egen, helt 
enkelt för att vi vet för lite om De Andra eller för att vi väljer att bara se 
vissa manifestationer. Det är visserligen på intet sätt lätt att identifiera 
sig med andra, men det är kanske svårare att identifiera sig med det egna 
av det enkla skälet att den egna verkligheten ofta är så självklar att den 
inte syns (Ehn/Löfgren 1982 s. 107 f., Ehn/Klein 1994 s. 36 if., 74 if.). 
Av det skälet var det enldare för etnologerna att studera en grupp de inte 
själva tillhörde. 

Kanske går denna vanföreställning framför allt tillbaka på det välkända förhål-
landet, att det man har mycket nära inpå sig, det som är en självklar egenskap 
eller egendom ... det ägnar man ej mycken omtanke (Campbell 1941:1 s. 1). 



191 

Forskarna vid ULMA var som utbildade vetenskapsmän experter på 
svensk folkkultur. De hade formell akademisk utbildning, de hade lång 
erfarenhet av insamling genom korrespondens, arkivering och bearbet-
ning av källmaterial. De hade personlig fälterfarenhet och de hade fram-
för allt ett stort normerande arkivmaterial att utgå ifrån. De visste bättre 
besked om folkkulturen än folket själv, eftersom de hade en samlad bild 
som upptecknarna egentligen bara skulle verifiera. 

I vanliga fall går ju vårt uppteckningsarbete fram i ganska invanda fåror: vi samla 
belägg för redan välkända traditioner (Brev från Å. C. till E. 0. 1941-09-11). 

De visste vad för slags fakta de sökte och de visste var kunskapen fanns 
(jfr Arnstberg 1989 s. 35 f.). Deras expertis var också sanktionerad av 
staten och det omgivande samhället, i och med att de innehade tjänster 
och fick tillfälle att uttala sig i press, radio osv. De var medlemmar av ett 
fält, de hade rätt att tala och andra måste därför förhålla sig till deras 
sakkunskap (Foucault 1993 s. 7, Bourdieu 1994 s. 411 if.). 

Av dessa skäl kunde de också ställa krav på upptecknarna, vars upp-
gift var att se till att än mer, och dessutom, och kanske viktigast, rätt 
slags, material samlades i arkivet. Forskarna hade redan här en självklar 
maktposition; dels tillhörde de en borgerlig, högutbildad elit, en yrkes-
kategori med sanktionerad status och med monopol på viss kunskap, 
dels hade de kunskaper som upptecknarna saknade eller i varje fall inte 
innehade i samma utsträckning, t.ex. överblick över kunskapsområdet 
(jfr Beckman 1989 s. 57 if.). Detta förhållande manifesterade sig bl.a. i 
att upptecknarna (som per definition tillhörde folket mer än vetenskapen, 
de dominerade mer än de dominerande) ansågs behöva undervisning. De 
förväntades inte bara kunna sätta igång med att skriva ned uppteck-
ningar, hur mycken kunskap de än hade vad empiriska förhållanden be-
träffade, de behövde dessutom strikta instruktioner för att lära sig hur de 
skulle gå tillväga och vad de skulle teckna ned. De var således redan från 
början underställda som i ett slags lärare/elev-förhållande, dvs, ett ojäm-
likt maktförhållande. 

Makten och auktoriteten formulerades i brev, i frågelistformulär och i 
instruktioner (se ULMA 35744:1-14) som skickades till nya uppteck-
nare. Den utövades också då tjänstemännen gav instruktionskurser i upp-
teckning samt vid personliga besök hos upptecknarna, då dessa undervi-
sades i upptecknandets hantverk. Överallt uppträdde det höjda, varnande 
fingret som satte gränsen för vad som över huvud taget var värt att un-
dersöka. 

... behöver Ni nog ytterligare instruktioner samt särskilda frågelistor, så att Ni får 
veta vad vi önska upptecknat (Brev från M. E. till A. W. Johansson 1929-03-07). 

... att jag måste tala om hur vi önskar att materialet skall vara beskaffat (Brev 
från J. G. till R.G. Larsson 1928-06-29). 
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För den studie jag gör i detta avsnitt har jag läst igenom all korrespon-
dens mellan arkivet och upptecknarna för åren 1914-1945. Breven från 
arkivet är ofta långa och nästan alltid sakligt mycket innehållsrika. Bre-
ven från upptecknarna är däremot oftast mer kortfattade, men de inne-
håller därför inte så ringa information. I många fall utgör breven viktiga 
komplement till de texter i form av uppteckningar som ligger i arkivet. I 
några fall är korrespondensen till och med avgörande för förståelsen av 
tillkomsten av texterna (Lilja 1993:1 s. 118 if.). De bör således betraktas 
som ett viktigt instrument för kontakterna mellan arkiv och medarbetare 
ute i landet. Av breven framgår mycket klart hur forskarna såg på sin 
verksamhet, hur de drog gränserna för det forskningsbara och hur de 
med hjälp av olika maktstrategier strävade efter att fostra medhjälparna 
till att på ett korrekt sätt bidra till insamlandet av svensk folkkultur. Kor-
respondensen består nämligen till stora delar av instruktioner för upp-
tecknarnas arbete. Dessa kan vara mycket tydliga råd för formalia, men 
de uttrycker också såväl explicit som implicit vilken vetenskapssyn som 
rådde vid arkivet. 

Breven bär tydliga vittnesbörd om forskarnas självpåtagna rätt att ut-
öva makt, såväl när det gäller kunskaper om allmogesamhället som när 
det handlar om upptecknarnas praktiska uppteckningsarbete, "skrivan-
dets hantverk". Makten uttrycks naturligtvis genom de formella råden, 
instruktionerna och tillrättavisningarna men också genom beröm och ge-
nom hot, bl.a. om indragna eller nedskurna honorar. Manipulation, be-
röm och hot är således tre olika metoder att utöva makt, vilka alla begag-
nades från arkivets sida, när det ville fostra och styra upptecknarna till 
att lämna rätt slags material, till att producera den ideala uppteckningen, 
"guldet". 

Av instruktionerna och tillrättavisningarna i korrespondensen framgår 
klart att inte vad som helst var folkkultur enligt arkivets mening. Detta 
kunde exempelvis uttryckas med ord som: 

Men det är inte allting, som de gamla berätta, som man skall sända till arkiven. 
Nu äro Edra uppteckningar något ojämna till sitt värde (Brev från J. G. till J. 
Cardell 1929-04-03). 

Ibland gavs konkreta råd om vilket slags uppgifter som föredrogs. 

Vad jag då ville säga om hur ett gott material skall vara beskaffat är framför allt: 
avlyssna den gamla, döende traditionen, vare sig det gäller språk eller folkmin-
nen, så noga som möjligt men gör aldrig egna bearbetningar av det. Det är ett 
svalg befäst mellan äkta och oäkta tradition. Den förra är en ovärderlig källa för 
vår historia och kan gå tillbaks, om det vill sig väl, ända till stenåldem — den 
senare är så gott som värdelös, nämligen för vetenskaplig forskning (Brev från J. 
G. till R. G. Larsson 1928-06-29). 
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Inte heller accepterades vilken typ av faktauppgifter som helst. Om vi ser 
till folkloristiskt material fanns det urvalskriterier som bestämde vad som 
var värt att satsa på och vad som inte var det. Så uppmanades samlare att 

... efterforska sådana visor, sånger och melodier, som måste anses vara gammal 
folktradition, såsom folkvisor, väktarrop, folkliga ballader, folkdanser, gånglå-
tar, vaggvisor samt undvika alster av nutida individuell diktning, skillingtryck, 
beväringsvisor o.d. (Brev från Å. C. till A. Ringström 1929-10-02). 

Däremot bör Ni vara en smula sparsam med sådana berättelser, som närma sig 
vanliga spökhistorier. Sådana finns i oändlighet. Men alla berättelser om överna-
turliga varelser (djävulshistorier, berättelser om forskarlar, tomtar) ... äro väl-
komna (Brev från J. G. till L. Åhs 1930-01-25). 

Anser Ni inte att vi ha tillräckligt med jättar, troll, kyrkklockor nu från Hälle-
stad? (Brev från J. G. till G. Olsson 1928-06-26). 

I korrespondensen gavs handfasta råd om hur upptecknaren formellt 
skulle ställa upp sina uppteckningar. Formalia spelade en mycket bety-
dande roll under arkivets första årtionden. Det fanns i detta tänkande en 
tydlig strävan från arkivets sida att disciplinera upptecknarna, så att de 
underlättade arkivläggningen av materialet, dvs, så att de inte vållade 
"onödig tidsutdräkt vid granskningen" (Brev från F. H. till N. Eriksson 
1934-08-17). Ett konkret exempel på detta var Ella Odstedts påpekande 
till en upptecknare att han skulle 

... i övre högra hörnet i marginalen alltid sätta ut namn på det landskap och den 
socken varifrån den upptecknade traditionen förskriver sig. Vidare bör Ni också 
sätta en rubrik, som anger innehållet i uppteckningen! (Brev från E. 0. till B. 
Ahlqvist 1930-10-15). 

Till andra upptecknare skrev arkivet: 

... men bara på ena sidan av papperet och mellan de röda linjerna. Och skriv 
med bläck, som står sig väl och ej lämnar fläckar som t.ex. anilinpenna, och 
skriv tydligt! (Brev från J. G. till A. Svensson 1933-01-19). 

Beträffande Ert skrivsätt för övrigt, så tycker vi inte om, att Ni skriver "svar" 
här och där samt sätter parenteser fullkomligt onödigt på alla upptänkliga ställen 
i berättelsen. Använd i stället sammanhängande berättande stil i Edra svar och 
bry Er inte om att frågelistorna äro fulla av parenteser och andra typografiska 
ofullkomligheter ... Så behöver Ni inte skriva Bil, längre överst på sidan. Det 
bara stör (Brev från E. H. till F. Andersson-Vester 1930-11-29). 

Stryk under ord ur målet ... Olika uppgifter skrivas på olika blad. Så t.ex. 
skrives ej bröllopsseder på samma blad som gåtor o.d. (Brev frän J. G. till 0. 
Andersson 1930-07-17). 

Slutligen får jag bedja Eder att ej blanda samman uppteckningar från olika 
socknar utan hålla dem skilda från varandra. Vi måste annars sitta och skilja ut 
dem här, vilket är tidsödande (Brev från E. 0. till G. Eriksson 1930-10-01). 

Dessa typer av instruktioner var synnerligen frekventa i korresponden-
sen och hade som uppenbart syfte att från arkivet skapa en stark likrikt- 
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ning för hur en uppteckning formellt skulle se ut. Men de bidrog dess-
utom till att stycka upp folktraditionen i bitar, var och en, tematiskt eller 
rumsligt, klart åtskild. Arkivets instruktioner i dessa frågor visade att 
traditioner inte tänktes i komplex utan i smådelar, en sägen, en trosut-
saga, en ritbeskrivning var en "tradition" som enligt "tårtbitsmodellen" 
kunde samlas, sorteras och räknas. Bakom detta tänkande anas t.ex. be-
tydelsen av realkatalogen som var bäst betjänt av uppstyckade uppteck-
ningar. För att ytterligare understryka hur uppteckningen formellt skulle 
ställas upp sändes också ofta åskådliga provblad eller bearbetningar 
som Klas Olofssons bok Folkliv och folkminne som förlagor (t.ex. brev 
från E. 0. till P. Andersson 1929-06-29, brev från Fräs E. Andersson till 
Å. C. 1936-04-26, brev från 0. Blixt till Å. C. (?) 1940-03-12). En god 
upptecknare borde naturligtvis rätta sig efter en sådan mönstergill för-
laga. 

Redan i alla dessa instruktioner av formell art anar jag en föreställning 
om förekomsten av ett slags ideal uppteckning, en uppteckning som 
skulle åstadkommas genom att arkivarierna i relationen till uppteck-
narna/sagesmännen använde sig av sin makt. Denna ideala uppteckning 
skulle vara formellt och innehållsligt strukturerad, snyggt och läsligt 
skriven och lätt att sortera in i arkivet. 

De papper som inlämnas till Landsmålsarkivet för att där för all framtid bevaras 
såsom material för kommande forskning måste vara i sådant skick att de direkt 
från bladet kunna citeras (Brev från D. S. till W. Backman 1928-11-30). 

Makten fanns dock inte endast formulerad i synen på vad för slags mate-
rial som skulle samlas eller i kraven på den formella uppställningen av 
en uppteckning. Den kunde ta sig fler och subtilare uttryck. Ett instru-
ment var språket i korrespondensen. Detta var i sig ett maktspråk, nämli-
gen det akademiska, det lärda och dominerande, som ofta blev starkt 
tillrättavisande, och som därför fungerade som ett förnekande av det 
dominerade språket (jfr Bourdieu 1992:2 s. 173, Wernström 1973 s. 101 
if.). Bara genom det språkliga uttryckssättet, genom ordvalet visade 
forskarna på sin dominans, den självklara auktoritet som inte behövde 
ifrågasättas. 

Ni tycks utgå från den alldeles felaktiga föreställningen, att denna bröllopsskild-
ring är någonting alldeles enastående. Ni betonar också ständigt det oerhörda 
arbete som ligger bakom. Och visserligen är det förenat med mycket arbete att 
plocka ut detaljerade skildringar, det veta vi nog, ty vi äro alla erfarna uppteck-
nare, men anser man det för ett så kolossalt arbete, så beror det väl snarast på att 
man ej har fallenhet för det utan måste på något särskilt sätt anstränga sig och 
skriva om och om igen. Vi honorera efter uppteckningarnas kvalitativa värde 
(Brev från E. 0. till J. Cardell 1930-11-05). 

Uppmaningen att skriva tydligt har Ni ej tänkt på att följa (Brev från E. 0. till 
N. Eriksson 1929-10-21). 
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Vi förutsätta att de önskemål och synpunkter vi nu och tidigare framfört vinna 
tillbörligt beaktande av Eder vid nästa svar (Brev från F. H. till E. H. Nord 
1934-04-06). 

Redan i språket, dvs. i valet av ord och i konstruktionen av meningar, 
blev således makten tydlig. Forskarnas sätt att uttrycka sig visar att de 
såg sig själva som experter och som överlägsna upptecknarna. De gav 
sig själva en oinskränkt rätt att undervisa (jfr t.ex. brev från F. H. till E. 
Nilsson 1933-12-01, brev från J. E. till H. Svedlund 1939-01-25). 

En viktig maktfaktor var också granskningen och kriarättningen av 
inlämnat material. Alla inlämnade uppteckningar granskades ur såväl 
språklig som saklig synpunkt. Ingenting lämnades åt slumpen. Ordfor-
mer, uttalsangivelser, ordbetydelser och sakuppgifter kontrollerades och 
ifrågasattes om de inte verkade stämma med den bild arkivet hade av de 
förhållanden som avhandlades. Ofta skickades hela eller delar av ett in-
sänt material tillbaka till upptecknaren för korrigering. Här var det alltså 
fråga om manipulation, eftersom de korrigerade uppteckningarna ju 
egentligen inte var upptecknarens ursprungliga manuskript. De var i stäl-
let resultatet av forskarnas rättighet att rätta (Bourdieu a.a. s. 46). De såg 
det nämligen som sin självklara rätt att minutiöst granska allt inkommet 
material, bedöma dess värde för forskningen och återsända uppteck- 
ningar för rättning enligt de principer som arkivet stod för. 

Vad den språkliga granskningen av till Landsmålsarkivet inkommet material 
beträffar, så utföres den av fackmän, var och en expert på sitt område (Brev från 
J. E. till A. G. Nilsson 1938-04-23). 

... denna sändning verkade betydligt mycket bättre, men att det nog vore bäst, 
om Ni tills vidare ej sysslade med uppteckning av dialektord. Han skall vid 
tillfälle grundligare gå igenom de sända ordlappama, men för Eder del föreslår 
han i stället besvarandet av Landsmålsarkivets frågelistor som Ni enligt anteck-
ning här har en hel rad utav (Brev från D. II. till T. Heimer 1936-09-29). 

Tack för det insända provet! Jag återsänder det rättat och hoppas att Du nu 
fortast möjligt renskriver det på det tjockare papperet och insänder det till arkivet 
(Brev från E. H. till F. Holmkvist 1932-05-27). 

Men det är en hel del saker, som nog bör göras på annat sätt, varför jag får be 
Eder skriva om Ert svar efter de anvisningar, som givs i detta brev och i Ert 
manuskript. Lägg noga märke till mina frågor och anmärkningar, som jag skrivit 
i marginalen i Edra uppteckningar (Brev från J. G. till T. Larsson 1931-01-17). 

Vid granskningen av upptecknare användes också individuell, personlig 
prövning. Upptecknarna testades innan de tilläts börja skriva på allvar. 
De fick helt enkelt lämna prov på vad de kunde innan de godkändes. 

Vi översända samtidigt uppteckningspapper samt frågelistoma 1-5 jämte anvis-
ningar för upptecknare. Ni bör först sända in svar på t.ex. nr 2, som är en liten 
och lättbesvarad lista. Vi få då av detta svar se, om Ni har nödiga förutsättningar 
för att göra uppteckningar av det slag, det här är fråga om, och vad Ni eventuellt 
ytterligare behöva veta (Brev från J. G. till G. Borg 1932-12-07). 
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Jag föreslår Er, att Ni först sänder bara de två eller tre första bladen av Ert nya 
manuskript, så får jag se, att Ni är på rätt väg (Brev från J. G. till T. Larsson 
1931-01-17). 

Men arkivarierna hade också rätt att bedöma och utklassa material som 
gott, mindre gott eller värdelöst (dvs. skilja "guldet" ifrån "slagget"). Ett 
gott exempel på detta är en anteckning av Johan Götlind till Gerda Grape 
på ett brev från en upptecknare. 

Bästa fru Grape! Försök att skilja agnarna från vetet tills jag kommer hem. Det 
ser ut att finnas en hel del intressanta ord i samlingen (Brev från A. Strömberg 
till J. G. feb. 1934). 

En del uppteckningar återsändes till upptecknarna, eftersom arkivet inte 
ville behålla dem över huvud taget. Annat material dög inte helt ens efter 
granskning och rättning. Sådana uppteckningar försågs, om de inte åter-
sändes, i en del fall med varningstexter såsom "Får citeras endast efter 
samråd med tjänsteman". I andra fall gjordes varnande skriftliga förord 
eller andra kommentarer till materialet. Här handlade arkivarierna uti-
från ett slags forskarrelaterad etik, vilken skulle fungera som ett källkri-
tiskt filter, så att de forskare som skulle begagna materialet inte skulle 
förledas att använda de tvivelaktiga ord- eller sakuppgiftema som "san-
ningar" eller "fakta" (Lilja 1993:3 s. 59 if.). Men utmönstringen av ma-
terial kunde även ta sig uttryck i att arkivet i korrespondensen avvisade 
någon så bryskt att det egentligen var detsamma som att uppmana perso-
nen att sluta med upptecknandet. 

... Ni verkligen, fastän blandat med mera slagg än Ni själv torde tänkt och mera 
än jag först sett, har framdragit en mängd intressant råmaterial ... besvikelse 
över att behållningen ej blir större vid studiet av de många beprisade sagesmän-
nen eller -kvinnornas berättelser, sådana Ni meddelat dem. Var det verkligen en 
så utmärkt berättare? Eller är det så ofullkomligt, för att ej säga vanställande 
återgivet? ... en karakteristik av en sagesman hör visst med till vad som här bör 
samlas, men det väsentliga kommer ej fram utan koncentration och utan att de 
personliga intressena och synpunkterna behärskas av sakintresse. Men inte sätter 
man jämtländsk stil på en berättelse eller ett yttrande genom att inmänga ... 
ibland rent ut mischmasch (Brev från J. G. till E. Granberg 1927-09-30). 

Vi kunna för övrigt inte underlåta att påpeka det anmärkningsvärda däruti, att 
trots att Ni redan erhållit flera frågelistor har från Eder ännu intet ordentligt svar 
inkommit. Ty de små tunna notiser Ni då och då sänder, kunna väl inte vara 
menade som frågelistsvar? De frågelistsvar vi erhålla från våra övriga ortsmed-
delare, äro utförliga, fylliga och sammanhängande utredningar av ämnet, uppta-
gande åtskilliga tiotal kvartblad. Några magra, sporadiska, ur sitt sammanhang 
lösryckta, notiser på en och annan sedeslapp ge oss rakt ingenting (Brev från E 
H. till S. A. Larsson 1934-03-23). 

Somliga upptecknare ansågs, även om de producerade ett material som 
fyllde arkivets krav både formellt och innehållsligt, av olika skäl mindre 
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seriösa än andra och i några fall lät då arkivet göra speciella förfråg-
ningar om dem. Ett intressant fall utgörs av S. Isaksson. Han ställde till 
besvär bl.a. genom att han hade "svårt att tygla sin fantasi och låta bli att 
på tidningsman& 'bre på' sin framställning och lägga ut texten" (Brev 
från F. H. till E. Johannesson 1934-07-27). Arkivet uppmanade därför en 
av sina utsända stipendiater att genom ett personligt besök närmare skär- 
skåda den besvärlige upptecknaren. 

Jag har redan förut hört talas om S. Isaksson ... Lindqvist i Lund har haft med 
honom att göra men har måst avbryta samarbetet. L. ansåg honom sinnesrubbad, 
tror jag. Om Ni anse det lönande att använda hans tjänster, skall jag gärna göra 
honom ett besök (Brev från E. Johannesson till F. H. 1934-07-29). 

I sitt utlåtande efter ett personligt besök hos Isaksson skrev Johannesson 
till arkivet: 

Isaksson bör inte användas som meddelare ... I. är utan minsta tvivel en under-
målig begåvning. Han var virrig och visade även tecken till idéflykt. Den all-
männa meningen om honom bland befolkningen är, att han inte är fullt klok. 
Samma intryck fick jag själv, ungefär. Han lär kalla sig författare, skriver ibland 
i tidningen "Såningsmatmen". År sjuklig, magåkommor, och har pension. Vill 
ha arbete hos arkivet till stor del därför, att detta är hans enda sätt att förtjäna 
pengar ... Min uppfattning är att hans intelligens inte räcker till för att skilja 
mellan äkta och falskt i traditionen. Inte heller kan han skilja på vad han verkli-
gen har hört berättas och vad han själv har fantiserat ihop. Ett exempel: Han talar 
i sina uppteckningar på ett ställe om något, som han kallar för däggorm [Jaktens 
folklore, sid. 35, min anm.] dvs daggorm. Jag frågade hans mor vad hon brukar 
kalla företeelsen och hon svarade: daggorm eller döggorm. Det är ju möjligt, att 
det av honom angivna uttalet verkligen någon gång förekommer, men det är i så 
fall mycket sällsynt. Måhända är det ålderdomligt. Han rörde sig gärna med 
ålderdomliga uttal, som nu äro utdöda men som hans mor har hört nu döda 
personer använda ... Hans största förtjänst som upptecknare torde vara, att han 
kan en hel del. Han skulle kunna vara till nytta för en upptecknare, som kunde 
kontrollera och sovra hans uppgifter ... emellertid tycktes han vara ganska hård-
lärd. Mitt slutomdöme: Han kan ganska mycket om folklig tradition, men hans 
uppgifter äro för osäkra för att man skall kunna ha någon verklig nytta av dem. 
Men på något sätt borde han nog utnyttjas, t.ex. på det sätt, jag ovan angivit. Att 
betrakta honom som arkivets upptecknare var olustigt (Brev från densamme till 
F. H. 1934-08-31). 

Ett viktigt maktinstrument var också det belönings- och bestraffnings-
system, som användes vid arkivet. Belöningar kunde bestå i ökat hono-
rar, utökade befogenheter för upptecknarna, lovord, publicering av 
"gott" material osv. Ett belysande exempel på belöning var Levanders 
i& att be en upptecknare ifrån Sollerön att göra uppteckningar i Venjans 
och Siljansnäs socknar. I Venjan fanns sedan gammalt en ortsmeddelare, 
men Levander ville att den utsocknes upptecknaren skulle ersätta, och 
därmed överträffa, denne. Det var ett sätt för Levander att visa att upp- 
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tecknaren var överlägsen, att han "gjorde rätt" (Brev från L. L. till H. N. 
Mattsson 1933-10-14, 1933-10-27). 

Tack vare det intresse och den energi, som tydligen kännetecknat Edert arbete 
... har Ni nu kommit fram till ett utvecklingsstadium där besvärligheterna med 
beteckning böra bli mindre betungande, och det hela gå lättare. Ni hör tydligen 
till dem som haft förutsättningar för att tillägna Eder uppteckningsmetodema ... 
Jag har med nöje sett att Ni samvetsgrant, grundligt och klart besvarat de fråge-
listor Ni företagit Er att arbeta efter ... allt Ni skriver är av intresse, upprep-
ningar och skrymmande framställningssätt finner man ej i Edra papper (Brev 
från H. G. till I. Pettersson 1931-10-05, 1934-02-13). 

Kartfrågelistsvaren förefalla att vara magra, men vi tvivla icke på att Ni gjort, 
vad Ni kunnat, för att få fram goda uppgifter. Jag har själv varit ute i Uppland i 
sommar och vet vad det vill säga att uppteckna, där både dialekt och folkminnen 
äro döda (Brev från J. E. till V. Wendin 1940-09-19). 

Jag är så glad över Edra innehållsrika frågelistsvar, som icke ha många mot-
svarigheter i hela vårt land i innehållsrikedom och mångsidighet (Brev från J. G. 
till J. Möller 1930-12-18). 

Bestraffning kunde ta sig uttryck i reducerade eller uteblivna honorar, 
nedvärdering eller avstängning av upptecknare osv. Honoraret var ett 
viktigt repressionsmedel, som ofta användes som hot i korrespondensen. 
Visserligen hade det egentligen inte funktionen att vara verklig ersätt-
ning för ett utfört arbete utan snarare var det tänkt som ett slags upp-
muntran till upptecknaren. Under 1930-talet betalades en erkänd upp-
tecknares material i regel med mellan 75 öre och 1 krona per blad, vilket 
innebar att en högproduktiv upptecknare kunde få inte helt oansenliga 
biinkomster. 

Då jag ytterst ogärna vill föreslå Landsmålsarkivets föreståndare din återflytt-
ning i 65-öresklassen och ännu mindre vill gå miste om ditt av många anled-
ningar mycket högt aktade medarbetarskap, ber jag dig redan från och med arbe-
tet på den nu sända frågelistan Belysning, slå in på en helt annan väg: lugnt, 
tålmodigt, ingående, alls ej brådskande arbete, ett stort antal personers utfråg-
ning på varje intressantare punkt, stillhet, ro och noggrant precisionsarbete vid 
sammanfattandet och nedskrivandet av det hela. Då kommer du att alltjämt bibe-
hålla din plats som en av våra allra omistligaste medarbetare (Brev från L. L. till 
Rombo F. Eriksson 1934-07-26). 

Men honoraret mätte inte bara det pekuniära värdet utan också det kvali-
tetsmässiga. Ju högre honorar som betalades desto högre var kvaliteten 
på det utförda arbetet. Och ju högre kvalitet arbetet höll, desto större 
status gav det upptecknaren, desto mer erkänt blev det kulturella kapital 
denne innehade. Att bli underkänd (och därmed ohonorerad) var alltså 
inte endast en fråga om att förlora pengar utan också, och kanske vikti-
gast, att förlora prestige, dvs, att få sitt av uppdragsgivarna erkända kul-
turella kapital underkänt. 
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Det pris Ni begär — 10 öre per skrivrad — är mer, än landsmålsarkivet brukar 
betala för förstklassiga uppteckningar av tränade och välinstruerade uppteck-
nare, som sysslat åratal med dylikt arbete (Brev från E. 0. till A. Andersson 
1930-09-26). 

... men storleken av denna ersättning blir självfallet beroende av uppteckning-
ens kvalitet och kommer att ökas i den mån Ni vinner i erfarenhet att göra upp-
teckningar (Brev från M. E. till A.W. Johansson 1929-03-07). 

Arbetet honoreras efter art och betydelse för samlingarnas komplettering 
(Brev från H. G. till A. Nordström 1930-11-22). 

Bli uppteckningarna av god kvalitet kunna vi i fortsättningen beräkna om-
kring 75 öre per sida (Brev från Å. C. till A. Q. Svensson 1930-11-27). 

Ett annat sätt att använda honoraret som ett repressionsmedel var att 
framställa vetenskapligt arbete som oegennyttigt och som mer värt än 
snöd ekonomisk vinning (Bourdieu 1992:1 s. 24). 

... får man tala om för 'folket', att när svensk folkminnesforskning ... plockat 
samman och satt ihop de trasiga bitarna ... så får vetenskapen en sannare bild än 
förr av svenska folkets liv och gärningar och tankar och drömmar ... och 
svenska folket får lära känna sig själv (Brev från A. S. till H. G. 1930-11-27). 

Uppdraget att skriva för arkivet och vetenskapen framställdes alltså ofta 
som ideellt och forskarna vädjade gärna till upptecknarna att se till de 
tjänster dessa gjorde för nationen, dvs, för sig själva, och för vetenska-
pen, dvs, för fältet. De framställde sig då även själva som ett slags 
idealister. 

Slutligen vill jag framhålla, att det icke är jag, som har tvingat Er att ägna Er åt 
uppteckning av Eder hembygds mål. Jag känner mig sålunda icke träffad av 
Edra ord om de vedermödor, som därmed äro förbundna, och den ringa tack man 
därför har. Vetenskapligt arbete lönar sig i regeln icke alls ekonomiskt (Brev 
från G. K. till A. Zemander 1929-11-04). 

Tro icke att arkivet är ett affärsdrivande verk, så att vi här skulle förtjäna på att 
betala uppteckningarna dåligt. Men det fordras naturligtvis att man är 'idealist' 
för att mot lågt arvode hjälpa till att taga vara på resterna av den döende, gamla 
svenska folkkulturen, och det kräves intresse för även annat än ekonomiskt ve-
derlag. Lyckligtvis finns det ännu folk som är skapat på detta sätt, ute i bygderna. 
Jag vill sluta med att säga: Avundsvärda människa, som har råd att kalla nio 
kronor för ett 'futtigt' belopp. Det har inte jag (Brev frän J. E. till A. G. Nilsson 
1938-04-23). 

E. tillhör den tråkiga typ av människor som ständigt och jämt gnata om ökad 
betalning ... han är mycket besvärlig att ha att göra med på grund av sina höga 
pretentioner på ersättning och sitt sura och tvära sätt (Brev från F. H. till H. G. 
1935-01-16). 

Ytterligare ett maktuttryck ser jag i arkivariernas självklara rätt att ta för 
sig av "amatörforskarnas" material. Här blev den rådande hierarkin inom 
fältet synlig och makten fick ett tydligt ansikte (jfr Broady 1990 s. 273, 
1994 s. 36). Som experter med större insikter och kunskaper än uppteck- 
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narna och de enskilda samlarna kunde arkivarierna behandla andras ma-
terialsamlingar som sina egna. Med tanke på den självsyn de hade ansåg 
de sig bättre skickade att ta hand om samlingar än lekmännen. De kunde 
ju också förvara material på ett mer betryggande sätt och se till att det 
kom forskningen till godo. Detta synsätt kolliderade dock med de en- 
skilda samlarnas och kunde ibland leda till bittra konflikter. I ett upprört 
brev från en "amatörforskare", som var disputerad inom ämnet nordiska 
språk, men arbetade som enskild forskare utanför arkivet, (Hedblom 
1975:2 s. 76 if.) beskrivs tillvägagångssättet sålunda: 

Den förteckning över en del av mina västgötauppteckningar, som medsänts, har 
Johan Götlind gjort bakom min rygg, liksom han skrivit accessionsnummer på 
dem utan mitt samtycke. Då mina samlingar aldrig varit i Uppsala, måste Göt-
lind ha skaffat sig sina kunskaper om dem i Göteborg. Vid många tillfällen var 
docent Götlind min gäst under sina göteborgsbesök. Medan jag var i tjänst, pas-
sade han på att snoka i och undersöka mina samlingar utan mitt medgivande. 
Vid ett tillfälle överraskade min första hustru, ... Johan Götlind, när han hade 
plockat fram mina dialektlådor och med en meterstock mätte deras längd för att 
få en approximativ beräkning över deras innehåll, en beräkning, som dessutom 
är felaktig ... För övrigt ber jag att få meddela följande. 1. De uppteckningar av 
västgötadialekter, som jag äger, har jag gjort på eget initiativ och på egen bekost-
nad för en tilltänkt gradualavhandling ... 2. Lika omöjligt som det är att i Lands-
målsarkivets handlingar finna något köpekontrakt, enligt vilket jag avhänt mig 
mina västgötasamlingar, eller spåra upp ett kvitto på en dylik transaktion, lika 
verklighetsfrämmande är det att påstå, att VFK [= VFA, min anm.] förvärvat 
mina samlingar. 3. Jag har aldrig vare sig muntligen eller skriftligen lovat 
skänka bort mina uppteckningar (Brev från E. Abrahamsson till D. S. 1961-10-
30. Förhållandena i brevet rör 1930-talet). 

Även andra upptecknare, bl.a. P. E. T. Lindkvist, vilken på eget initiativ 
åstadkommit landskapsordlistor ansåg sig ha blivit fråntagen sitt mate-
rial och utan sitt medgivande ha fått det införlivat med arkivets sam-
lingar. På hans brev svarade, märk väl, inte någon av de ansvariga arki-
varierna. I stället fick en sekreterare sköta saken. 

Naturligtvis behöver Ni inte befara att Landsmålsarkivet skall lägga beslag på 
några av de samlingar, som Ni välvilligt sänt oss som lån. Vad Ni nämnde att en 
del saml. som tillhört Eder, tidigare genom Torsten Ericsson råkat bli accederade 
utan Eder önskan, beklaga vi djupt och vi sända härmed en förteckning över de 
samlingar, som vi ha i vårt personregister av Eder hand. Skulle Ni inte kunna 
nämna vilken samling det gäller och kunde inte arkivet nu försöka ordna det så 
att Ni återfinge denna, om Ni så önskade (Brev från D. H. till P. E. T. Lindkvist 
mars 1935?). 

Vi ha nu talat vid professor Geijer ang. den av misstag accederade samlingen 
om 'dialekter och dialektforskning' ... och han ber oss därför återsända manu-
skriptet till Eder (Brev 1935-05-08 från densamma). 

Makten kunde också formuleras som ett förbud för upptecknaren att 
själv tolka och reflektera över det material han samlat och/eller lämnat 
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till arkivet. Det var inte upptecknarens sak att göra kommentarer eller 
analyser, det var forskningens, vetenskapens. Detta var ett effektivt sätt 
att se till att forskarens tolkningsrätt förblev överordnad upptecknarens 
(Tyler 1986 s. 131, jfr Lilja 1993:1 s. 62). 

Tolkningar av ordens ursprung är vår sak här vid universitetet, men materialet i 
så äkta form som möjligt, måste vi få från våra sagesmän i bygderna (Brev från 
H. Gu. till A. Berggren 1931-12-14). 

Som Ni förstår kan vi ej i fältarbetet inräkna de reflexioner och egna funde-
ringar, som våra stipendiater kunna ha om de i materialet behandlade ämnena. Ni 
måste klart kunna skilja mellan vetenskapligt material å ena sidan och de lärda 
reflexionerna å den andra. Ingen om han än aldrig så mycket är professor i folk-
lore eller etnologi — får förblanda material och reflexioner (Brev från Å. C. till L. 
Brodin 1933-09-07). 

Däremot vilja vi tillråda Er större försiktighet vid de försök till tydning och 
bearbetning av materialet, som Ni i några fall ger Er in på ... Själva primärmate-
rialet är ju en sak, bearbetningen en annan. Det förra tillhör upptecknarens ar-
bete, det senare är arkivforskarens uppgift (Brev från F. H. till I. Nilsson 1934-
02-12). 

Jag har nu tagit ut och med Arkivets samlingar förenat just de berättelser, som 
voro sagesmännens egna anföranden på dialekt och försedda med översättning 
av Eder. Däremot den framställning och de förklaringar Ni lämnat till skogsvä-
sen äro icke avsedda att ingå i Arkivets samlingar av berättelser (Brev från A. C. 
till Fräs E. Andersson 1938-02-12).19  

Om upptecknaren absolut ville komma med egna reflexioner skulle 
dessa sättas för sig i en not eller liknande, så att framtiden (dvs, fors-
karna) skulle se att dessa synpunkter intet hade med traditionsmaterialet 
som sådant att skaffa. Det var sagesmännens (fakta)uppgifter som 
gällde, de var Materialet. Av detta framgår tydligt att synen på sages-
männen var att de var traditionsbärare som återgav traditionsfakta, inte 
att de var tolkare och/eller skapare av kultur. 

Edra egna iakttagelser och slutsatser ... böra antecknas såsom förklaringar i 
noter eller som en efterskrift till uppteckningen av själva sagesmännens berät-
telse, vilken alltid måste vara det väsentliga för upptecknaren (Brev från Å. C. 
till W. Backman 1931-06-02). 

I och med detta gjordes också upptecknarna till rapportörer eller upp-
giftslämnare medan deras roll som aktiva uttolkare av kultur nedtonades 
och gömdes. Forskarna ensamma hade den legitima rätten att reflektera 
och tolka.2° 

19  Se även brev från E. 0. till A. Karlsson 1937-02-02, brev från I. N.-G. till B. Lauritzen 
1938-07-21. 
' Liknande synsätt tillämpades i Nordiska Museets utgivning av arbetarminnen, vilket Bo 
G. Nilsson förtjänstfullt visat i en studie. Inför utgivningen ströks nämligen de personliga 
reflexioner nedskrivama gjort och i och med detta behöll utgivaren sitt (överordnade) 
tolkningsföreträde (Nilsson 1989 s. 168 if., s. 180). 
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I relationen mellan arkivarier och upptecknare vid arkivet kan jag tyd-
ligt se att makt utövades. Arkivet var dock i sig ingen maktfaktor i sam-
hället och svenska folket (= upptecknarna, sagesmännen) behövde 
egentligen inte lyda dess bud eller följa dess regler. Men makten hade i 
det här fallet en relationell karaktär. Bägge parter, arkivet och uppteck-
narna, var involverade i en gemensam verksamhet där de i princip delade 
synen på att arbetet som utfördes var viktigt. I det läget blev det möjligt 
för makten att verka, ty de värden arkivet stod för hade, materiellt och 
mentalt, förankring i upptecknarnas värld. Och det yttersta syftet med 
maktutövningen gentemot upptecknarna var inte att göra deras tillvaro 
outhärdlig utan att medvetet styra dem till att producera ett material som 
fyllde de speciella krav arkivet ställde. I maktstrategierna ser jag således 
tydligt en föreställning om att och hur en ideal uppteckning skulle pro-
duceras. 

Motståndets former 
Implicit i det relationella maktbegrepp jag tillämpar finns alltid mot-
stånd. Motståndet utformas dock inte i form av en stor Vägran utan i 
stället som många olika motstånd. Dessa är hela tiden beroende av mak-
ten och finns med som ett slags okuvlig motpart (Foucault 1980 s. 122 
f.). Motståndets beroende av makten leder till att det kan ta sig olika 
uttryck och vara mer eller mindre explicit. De som gör motstånd mot 
makten, de dominerade, vilka i mitt fall utgörs av upptecknarna/sages-
männen, kan utforma sitt motstånd på ett till synes paradoxalt sätt. De 
kan välja att upprätta en distinktion genom att bejaka det som särskiljer 
dem från de dominerande (forskarna). De kan t.ex. välja att framhärda i 
ett skrivsätt som forskarna ogillar. Men, gör de då egentligen motstånd 
eller accepterar de bara de dominerandes regler? De kan också välja att 
göra sig av med det som särskiljer dem och tillägna sig den dominerande 
kulturen (t.ex. genom att acceptera reglerna och bli goda bygdemedde-
lare). Är det då bara en fråga om underkastelse? Motståndet kan vara 
alienerande (genom att göra motstånd kan en upptecknare avstängas) 
och underkastelsen befriande (den som följer reglerna får belöningar) 
(Bourdieu 1992:2 s. 174 f.). Hur ser det då ut i korrespondensen och 
uppteckningarna jag studerat? Vilka former av motstånd förekommer? 

Vid en första läsning av korrespondens och uppteckningar var mot-
ståndet från upptecknarna svårt att se. Det var inte alltid tydligt formule-
rat utan blev synligt först vid en läsning "mellan raderna". Ett genom-
gående drag var att den allmänna tonen i svarsbreven var underdånig. 
Upptecknarna tycktes i gemen uppfatta sig som underställda och under-
lägsna den lärda elit de korresponderade med. Detta syntes t.ex. i bruket 
av titulaturer. Arkivarierna titulerades 'Ni', 'Herr Doktor', 'Docenten', 
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'Herr Professor' osv. För många av upptecknarna tog det flera år innan 
de blev 'Du' och 'Bror' med sina uppdragsgivare, om de någonsin blev 
det. I princip erkände de således, åtminstone på ytan, arkivariernas auk-
toritet (Beckman 1989 s. 57 if.). 

För det mesta var tonen underdånig och medgörlig också när det 
gällde honoraret, en fråga som av breven att döma var viktig för uppteck-
narna. Alldeles tydligt var att betalningen från upptecknarnas sida upp-
fattades som ett viktigt repressionsmedel som fick dem att "mjukna", 
dvs, att ge efter för de skrivsätt arkivet krävde. Ibland handlade honorar-
diskussionerna om rent pekuniära intressen, där det klart framgår att 
upptecknarna inte alltid såg oegennyttan som ledande princip. 

Jag hyser emellertid verkligt intresse för detta arbete —ja kärlek — och vill ytterst 
ogärna lämna det, om det blott lönar sig (Brev från W. Backman till H. G. 1928-
11-05). 

Men antag det otroliga, att jag själv på egen hand skulle ... genomföra ... 
systematisk uppteckning i Sörmland under nio månader ... något finnes i kassan 
åt barnet och den av svält och umbäranden förmodligen ännu icke alldeles ut-
märglade barnafadern ... (Brev från A. Ringström till J. G. 1929-08-28). 

Men oftare uttrycks åsikter som visar att upptecknarna var medvetna om 
att honorarets storlek handlade lika mycket eller mer om kvalitetstän-
kande och social prestige. 

Detta tydliggjordes i en konflikt från år 1933 mellan upptecknaren Levi 
Johansson och arkivet i Uppsala. Upptecknaren ansåg sig ha rätt att från 
arkivet få ut en viss ersättning för arbete han utfört. Arkivet ville emeller-
tid inte betala. Detta ledde till en konflikt, av vilken klart framgick dels 
att honoraret mätte värdet på ett utfört arbete, dels att det fanns inbyggda 
motsättningar mellan upptecknarna och forskarna, dvs, att de förra kände 
sig dominerade av de senare. Här blev klyftan mellan den lärda eliten och 
folket tydlig. Levi Johansson uttryckte sig mycket explicit: 

Vare det fjärran ifrån mig att försöka sticka min näsa ens så pass högt som till 
akademikernas stolsits! Men att deras hemarbete (å arkivet) skall vara värt ända 
till 6 kronor timmen och mitt ingenting alls, det kan jag inte tro, lika litet som att 
vi autodidakterna i vårt förhållande till universitetet skulle i fråga om vårt and-
liga innanmäte vara jämställda med de lik, som enligt lagen höra "Asis" till; 
skyldiga att åt vetenskapen utan vidare släppa till vad den finner för gott att 
karva loss ur oss, och sedan slängas i soptunnorna (ULMA A I b 2:1). 

Andra upptecknare formulerade sig inte lika väl, men deras budskap var, 
om än implicit, detsamma. 

... känns också underligt att veta, att ju mer stoff man har lyckats hopbringa, 
och ju mer man arbetar — ju lägre betalas pr ark (Brev från W. Backman 1931-
09-04). 
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Jag kanske inte fäster mig så mycket vid den mindre summan som vid det för 
mig betydelsefullare om jag börjar bli oduglig (Brev frän A. Segerström till Å. 
C. 1937-04-02). 

Jag kan således konstatera att honoraret var ett bra styrmedel, som ledde 
till att upptecknarna gav med sig eller föll ut i bittra motattacker, dvs. 
gjorde ett aktivt motstånd. Somliga ansåg sig exempelvis inte behöva få 
endast nålpengar för sina arbeten utan krävde skälig ersättning. Därmed 
framhöll de också att de insåg att deras insatser hade viss betydelse. 
Skrivandet var ett arbete som tog tid ifrån andra sysslor. 

Nu vill jag först som sist hava sagt att dessa uppteckningar anser jag mycket 
värdefulla, vadan jag föreslår att Ni bjuder mig ett pris för dem, får jag se om jag 
kan anta det. Jag har lagt ned kolosalt med arbete på dem för att få dem så 
fullständiga som möjligt är ... Då jag tror Ni förstår vilka arbeten jag haft bakom 
dessa uppteckningar, vill jag också föreslå att därest Ni vill införliva dem med 
landsmålsarkivets samlingar, jag även kan bli tillerkänd ett pris för dem som 
någorlunda motsvarar arbetet (Brev från J. Cardell nov. 1930). 

Ber emällertid få påpeka, att jag ingalunda kan åta mej sitta och skriva om allt 
det här och kosta på porto gång på gång utan ersättning ... Är för övrigt i det 
stora hela inte så särdeles angelägen om det här arbetet häller (Brev från A. 
Zemander till G. K. 1929-11-26). 

Även när det gällde den minutiösa granskningen och kriarättningen av 
de insända manuskripten hade upptecknarna oftast strategin att under-
ställa sig, att låta makten verka. De erkände sig därmed som underställda 
arkivarierna, som dominerade av vetenskapsmännen, experterna, och de 
intog därvid en till synes servil, underdånig ställning. Detta skulle kunna 
tolkas som ren underkastelse, men det kan också anses vara en god över-
levnadsstrategi. Genom att vara samarbetsvilliga kunde de ju fortsätta 
skriva och få betalt för det (jfr Bourdieu 1992:2 s. 174 f.). 

Nu får jag bedja Mag. Granberg påpeka brister i det jag upptecknat. Om det inte 
är alltför illa, så vill jag gärna fortsätta (Brev från A. Andersson till G. G. 1934-
03-01). 

Jag anser att kritik är bra, och jag känner mig inte på minsta vis sårad genom 
den — det fattas bara, att en lekman inte skulle taga emot kritik av vetenskaps-
män. Först genom kritik blir arbetet fullödigt (Brev från W. Backman 1931-09-
10). 

Tack även för att jag få fortsätta att uppteckna trots min okunnighet! (Brev 
från A. Nilsson 1941-12-03).21  

Även om motståndet mot granskning och kriarättning, regler och förord-
ningar i många fall således var otydligt blev det i andra fall desto tydli-
gare. En del upptecknare började känna sig illa behandlade, rentav för- 

21  Se även brev från By A. Andersson till L. L. 1934-05-23, 1937-11-21, oktober 1938, 
brev från Fräs E. Andersson till L. L. 1936-04-03. 
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följda, och de ifrågasatte då arkivets motiv till den hårda kritiken. Ett 
gott exempel på denna typ av motstånd är följande. 

Eder s. k. grova ljudbeteckning ... förefaller mej dock i flera hänseenden ganska 
invecklad och svårfattlig ... Jag begriper emällertid inte vad det ska tjäna till att 
knåpa ihop 'et på detta besynnerliga sätt (Brev från A. Zernander till G. K. 1929-
07-10). 

Nu gör jag inte om det något mer. Tycker det är besynnerligt allt det här. Ni 
sänder 'provark' som kommit fr. Västerg. och menar: så ska du skrive! Ska dä 
vara mönsterskrift åt mej detta? Och ändå har den inte ett enda äxtra tecken enl. 
ljudskriften äller en accent äller någonting utöver det högst alldagliga. Mina 
skrivelser däremot ska ju förses med tusen å ett tecken å konstiga bokstäver m.m., 
och ändå måste jag ständigt ha alltihop hit igen för ytterligare förbättringar. 
Varför ska det vara så gnistrande noga med det jag skriver, när andra få slamsa 
ihop hur som hälst, äfter vad det ser ut?? (Brev från densamme 1931-12-12). 

En vanlig form av motstånd var att på olika sätt försvara sitt underläge. 
Det kunde ske genom ursäkter där man, om än inte lika uttrycksfullt som 
i exemplet Levi Johansson ovan, ställde sig i relation till de högutbildade 
arkivarierna och t.ex. påpekade att man hade en lägre utbildning eller 
tillhörde en annan samhällsgrupp än de. 

Men med hänsyn till den primitiva skolutbildning som stod mig och mina jemn-
åringar till buds här för 60 år sedan så blev resultatet derefter (Brev från Fräs E. 
Andersson till L. L. 1936-02-23). 

Jag är ju bara en 'vannli simpel oskolad bonne' (Brev från A. Johansson till F. 
H. 1934-06-05). 

När man har endast vanlig folkskoleunderbyggnad och 6 mån, kurs å lantman-
naskola finnes det många mysterier i 'skriften', som det ej är så lätt att klara 
(Brev från E. H. Nord till L. L. 1929-11-15). 

Jag inser nu att det var rentav barnsligt av mig att erbjuda mig som uppteck-
nare åt landsmålsarkivet, jag är ju alldeles olärd och förstår mig ej på vad sätt de 
olika papperen skola användas. Beder därför om ursäkt för de besvär jag orsakat 
och återsänder tre blanka ark (Brev från A. Nilsson 1940-11-24). 

Denna typ av ursäkt kan naturligtvis också uppfattas som ren underkas-
telse, som ett tydligt erkännande av de dominerandes värden, som en 
sanktionering av expertisen (jfr Beckman 1989 s. 63), men ibland inne-
höll ursäkterna synpunkter som gör att de måste tolkas på ett litet annor- 
lunda sätt. 

Jag är inte mycket skolat men jag har ett gott minne (Brev från J. Lundström 
1932-10-03) eller: 

... jag är dåligt lärd, men är styv att arbeta i mitt yrke som jordbrukarhustru 
(Brev från densamma till I. N.-G. 1933-12-16). 

Det gjorde mig uppriktigt ledsen, när jag i går erhöll Edert brev! De många fel 
jag gjort mig skyldig till bero dock inte enbart på oförmåga och okunnighet utan 
på trötthet och slarv ... Jag är, det erkänner jag villigt, mycket okunnig om all-
mogens liv emedan jag ju alltid fått syssla med folkminnesuppteckning vid sidan 
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av annat arbete och alltså inte haft tid att fördjupa mig i studier ... Men så långt 
jag hunnit har jag gått på kurser och föreläsningar i Lund, i Sthlm och i Upsala. 
Så jag är inte så 'absolut okunnig' som Fröken Ohlsson vill göra mig till. Det är 
ju inte lätt att finna goda sagesmän och inte heller så lätt att sätta sig in i allmo-
gens psyke, när man är stadsbarn och jämt aldrig kommit i tillfälle att växla tio 
ord med en bonde ... Men just svårigheterna äro roligast att övervinna och in-
tresset har jag. Då jag de senare åren kommit i kontakt med allmogen genom 
mina resor har jag oftast mött välvilja och förtroende ... Jag är mycket ledsen 
över allt besvär jag måst förorsaka Fröken Ohlsson och för det slarv jag gjort 
mig skyldig till ... Dock tänker jag inte sluta upp med att teckna upp ... men när 
jag nästa gång sänder ... uppteckningar, skola de åtminstone vara ordentligt 
genomarbetade, det lovar jag! (Brev från R. Kolmodin till E. 0. 1934-02-19). 

Upptecknarna påpekade således att de inte alls tänkte låta sig underkän-
nas bara för att de inte fyllde kraven i arkivariernas ögon. De framhöll 
därför mer eller mindre tydligt att de hade ett annat slags kunskap, som 
de inte betraktade som underordnad. Ibland gick upptecknarna längre än 
så. De tycktes acceptera arkivariernas krav, men underkastade de sig 
egentligen när de tog till humorn eller ironin som försvar? Några exem-
pel på hur upptecknarna använde arkivariernas rigida regler mot dem 
själva på detta sätt är 

Har jag verkligen beskrivit trädpiskningen och brådskan av att komma hem först 
från julottan på samma blad och under en rubrik, då är det ett stort fel ... Det 
måste rättas. 

Men på grund av min ovetenhet har jag ju rent av begått brottslig handling, i 
det att jag på en del av dessa smålappar användt ord ur min första samling, som 
jag fått betalt för (Bägge breven från A. Strömberg till J. G. feb. 1930). 

De ord som icke fått detta betygsmärke samlar jag och har dem i alfabetisk 
ordning, med benämningen: Förbjudna ord (Brev från densamme till J. G. 1934-
04-14). 

Listan om matordning vållar mig en del bekymmer, ty det kommer nog att bli 
mycket magra uppgifter om jag uteslutande skall skildra matordningen för tiden 
före kaffets införande i bygden. Det uppgives att kaffet kom i bruk här på sina 
håll på 1700-talet (Brev från V. Wendin till F. H. 1940-10-10). 

I en hel del fall gjordes ett passivt motstånd genom att de kritiserade 
upptecknarna underlät att besvara anklagelser eller skarpa rättningar el-
ler att de totalt ignorerade påpekandena. Kanske skall det dock inte upp-
fattas som nonchalans utan snarare som ett annat slags självförsvar. 
Exempel på detta slags motstånd har jag funnit hos By A. Andersson, F. 
Andersson-Vester, E. H. Nord m.fl. vilka i brev efter brev fick ta emot 
grova påpekanden om brister i uppteckningarna men som aldrig besva-
rade kritiken (se dessa i brevsamlingen). Här valde upptecknarna alltså 
att upprätta en distinktion som särskilde dem från forskarna. De valde 
att framhärda i ett skrivsätt som arkivet ogillade (Bourdieu 1992:2 s. 
174f.). 
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Bland motståndets former fanns även vägran att samarbeta genom att 
sluta som upptecknare, skriva falsarier eller fuska genom att göra av- 
skrifter o.d. En del upptecknare, såsom Viktor Svensk från Fasterna och 
Jonas Hjalmar Höglundh från Attmar (vilka kommer att behandlas 
nedan) löste uppteckningsuppdraget med sådana inortodoxa metoder. 
Svensk lånade formuleringar ur tryckt litteratur och Höglundh åstadkom 
uppgifter, vilka han sedan hade svårt att belägga. 

När det gällde beskyllningarna från arkivets sida för falsarier och fusk 
kan det såhär i efterhand vara svårt att bedöma om påståendena var 
sanna eller falska. En del upptecknare överbevisades om att de uppträtt 
ohederligt, men för andra stannade det vid misstankar. Somliga blev up-
penbarligen mycket upprörda över att bli misstänkta för oegentligheter. 
Kanske är det inte heller avgörande om de talade sanning eller bara för- 
sökte försvara sig i sina motargument; poängen är ju att de gjorde mot-
stånd, att de slog tillbaka ur ett uppenbart underläge. Just anldagelserna 
för att medvetet ha förfalskat traditionen ledde till bittra skrivelser från 
upptecknarna. I dessa skrivelser ser jag tydligt att arbetet med att skriva 
uppfattades som ett hedersuppdrag, ett förtroendeuppdrag som inte 
borde svikas. Upptecknarna handlade, om de "fuskade", visserligen i 
opposition mot ortodoxin, men de ifrågasatte ändå inte grundvalarna för 
själva fältets existens (jfr Bourdieu 1992:1 s. 23 f., 1992:2 s. 44 f.). 
Efter det brev jag idag erhållit, är jag så upprörd att jag inte vet till mig. Att 
beskylla mig för plagiat från Wengelins bok är den värsta beskyllning, som 
någonsin kunnat slungas mig i ansiktet. Denna bok, som jag icke ens har, har jag 
icke en enda gång använt mig av. Det enda jag gjort, var när jag en gång kontrol-
lerade en uppgift ... En närmare efterforskning måste ovillkorligen visa att ett 
fruktansvärt feltag ägt rum. jag är nämligen villig att taga på min ed, att jag 
arbetat fullt självständigt, ty jag är en hederlig människa. Varsågod och kontrol-
lera mina uppgifter steg för steg! Jag fruktar inte för en närmare undersökning! 
Men jag hoppas, att det skall visa sig att ett misstag begåtts ... Allt är så ofatt-
bart! Här har jag gått sedan 1927 och arbetat för er — känt glädje över, att jag 
kunnat vara till nytta och arbetat för hembygdsforskningen. Och så slutar det på 
detta sätt! Jag påyrkar nu en ny granskning av mitt arbete, där särskilt 'plagiatet' 
kommer att utsättas för undersökning. Själv vet jag, att jag har rent samvete 
(Brev från W. Backman till H. G. 1931-12-05). 

Högt Ärade ledare för Landsmålsarkivet i Uppsala 
... då Ni kom att svara så häftigt utan av mig vetterlig orsak ... Vad skall en 

göra när en begått ett misstag? Ingenting anten å be om förlåtelse. Det gjorde jag 
så gott jag kunde om det nu var ett misstag? Men måtte ödmjukheten vinna 
inträde hos barmhärtiga människor som har vilja att hjälpa dem som behöver 
hjälpas, så att samarbetet kan fortgå ty tider kan snart komma då den utplåner 
alla minnen från gången tid. Därför gäller det nu att arbeta och att taga vara på 
det som finns kvar. — Man skall bara känna till ledande männs intressen, det di 
med homör vill hava reda på, det är huvudsaken. 

Jag har ingen mening att förvanska vad di gamla talat ej heldre taga opålitliga 
anteckningar, ty det som är skrivet det behöver man ej skriva om. Nej, det är 
levande människor som är som bakgrund för vad jag vill anteckna och har an- 
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tecknat. Jag har på mitt sätt ej kunnat handla ärligare än vad arkivets första 
villkor gällde nämligen: [har goda förutsättningar att göra goda uppteckningar 
osv., min anm.]. Dessa ord skola alltid stå sig och vinner seger överall avund och 
förföljelse (Brev från S. Isaksson 1934-11-08). 

Och angående spö historien och det var anledningen att Jag var sjuk och fick 
till hjelp, och han talade om den där spö historien, som han skref upp och Jag 
hadde glömt att Jag sendt in den förut och att Jag skall så bliva mishandladt 
endast för detta, det är Rysk behandling, som Jag orätt får lida för (Brev från 
J. A. Sehlstedt 1932-05-17)32  

En annan, mycket effektiv, motståndsform bestod i att upptecknarna ut- 
manade arkivarierna och deras sakkunskap. Upptecknarna trampade i 
dessa fall in på experternas område och kom t.ex. med konstruktiva för- 
slag till undersökningar, något som inte var deras uppgift. Genom denna 
typ av motstånd försvarade sig en upptecknare givetvis, men med sådana 
ord att han låter oss ana att han ingalunda ville betraktas som så okunnig 
som arkivarierna ville antyda. 

Den här typen av motstånd kunde vara särskilt känslig för arkiva-
rierna. Den hotade nämligen deras sakkunskap och ifrågasatte deras auk-
toritet. Detta var känsligt eftersom "den professionella har en tendens att 
'hata' den vanlige lekmannen som genom att klara sig utan hans tjänster 
förnekar honom som professionell" samt att "de som förfogar över den 
legitima kompetensen är redo att mobilisera sig mot allt som kan be-
främja ett folkligt självhushåll" (Bourdieu 1992:2 s. 166). Ett belysande 
exempel på detta ser jag i följande brevväxling. 

Vid ett tillfälligt besök i min hemtrakt i Västergötland förra lördagen kom jag att 
åhöra edert föredrag i radio om de olika västgötadialektema. Eftersom jag är 
född och uppfostrad i de trakter, där enligt edert föredrag 'centralvästgötskan' är 
mest utpräglad, var det mycket intressant att höra eder utläggning ang. språk-
bildningen. Däremot måste jag säga, att den riksdagsman, som berättade sin 
'paschascha' på 'centralvästgötska' kände mycket lite till den verkliga västgöta-
dialekten. Den verkliga 'centralvästgötskan' frodas och lever hos den breda all-
mogen ute på landet, exempelvis i Gudhems och Kåkinds härader. 

Beträffande Skara som språkgräns undrar jag, om inte munkarna i Vamhem 
under medeltiden hava haft lika mycket att betyda härvidlag som stenåldersmän-
nen vid Homborgasjön. 

Om jag nu till sist skulle drista mig att sätta sakkunskapen på prov, skulle jag 
vilja föreslå Eder, Herr Doktor, att till högsvenska översätta följande substantiv, 
hämtade ur allmogespråket ... (Brev från H. Lindström till J. G. 1935-11-20). 

Detta är ett gott exempel på "folkligt självhushåll". En lekman inte bara 
ifrågasatte expertens kompetens, han utmanade honom också fräckt för 
att testa hans kunskap. Han använde med andra ord en strategi som arki-
varien betraktade som sin egen. Brevskrivaren, som inte var arkivets 

22  Se även brev från J. A. Sehlstedt till E. 0. 1932-03-07, 1932-05-04. 
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upptecknare, men väl representerade "folkets röst", fick ett mycket in-
dignerat svar frän Johan Götlind. 

Ni tycks misstänka, att jag icke mycket känner till de västgötska folkmålen, och 
jag medger ju, att doktorstiteln är misstänkt. Jag vill emellertid berätta för Er, då 
Ert brev visar intresse för saken, att jag har i våra samlingar över en million 
belägg från alla delar av Västergötland av Västgöta-ord. Dessa har jag till en ej 
väsentlig del samlat in själv (Brev från J. G. till H. Lindström 1935-11-22). 

Utmaningar i form av att upptecknarna kom med egna, konstruktiva syn-
punkter på vad som borde undersökas och hur arbetet borde läggas upp 
var visserligen inte vanliga, men de förekom. Också då var det fråga om 
att ge sig in på experternas område, även om det skedde något mera 
lågmält än i det ovan citerade fallet med Lindström och Götlind. 

Men kanske ni där nere på landsmålsarkivet ej tillmäter bomärkena någon stor 
betydelse. Jag däremot har på känn att de gripit djupt in i de gamlas vardagliga 
liv (Brev från L. Åhs till L. L. 1930-01-20). 

Har Ni lagt märke till vilka storartade värden för forskningen som finnes i 
gamla almanackor försedda med anteckningar? (Brev från 0. Blixt 1938-11-26). 

Däremot anser jag, att ytterligare uppteckningsarbete i stil med den redan 
insända gårdsbeskrivningen borde ha ett visst intresse. Dessa uppteckningar 
kunna och böra ju endast skildra rent lokala förhållanden, men enligt min upp-
fattning ha de dock större värde än uppgifter som skulle avse allmänna förhål-
landen ... Men däremot borde upptecknas alla namn på åkrar, ängar, kärr, mos-
sar, berg, källor mm I samband därmed vore även lämpligt att uppteckna alla 
sägner och berättelser, som kunna beröra de angivna gårdarna och dem som 
brukat och bebott desamma ... Idealet vore, enligt mitt förmenande, att för varje 
gård och by upprätta en dylik beskrivning över vad som nu kan utforskas och 
upptecknas (Brev från A. Karlsson 1937-10-07). 

Varför skall de lärda strida om folkminnesuppteckningarna? Varför inte hava 
landet delat i två eller tre distrikt där samtliga uppteckningar från det berörda 
distriktet skulle hopas? Nu konkurrerar ju GAA med Eder. Detta är en black om 
foten för forskningen inte annat jag kan förstå (Brev från 0. Blixt 1938-02-10). 

Motstånd bjöds också i form av att många upptecknare vägrade accep-
tera att arkivarierna uttalade sig om förhållanden som de själva ansåg sig 
bättre känna till. I sådana lägen gav de ofta svar på tal och höll på sig 
själva. Det kunde gälla tvister om dialektordens uttal, böjning och bety-
delse eller det kunde handla om rena sakförhållanden (se t.ex. brev från 
A. Andersson till G. G. 1934-03-10, brev från W. Backman till E. 0. 
1931-09-27, brev från B. Almqvist till J. E. 1939-06-13). Ofta ifrågasat-
tes smärre faktauppgifter från upptecknarna, eftersom man vid arkivet 
hade en annan uppfattning, eller snarare en förutfattad mening om en 
företeelses förekomst eller utformning. 

Den sista kärven har över huvud taget inte spelat någon roll i nu levande norr-
ländsk tradition (Brev från E. 0. till W. Backman 1931-09-22). 
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Har man verkligen haft höns i Eder ort? (Brev från J. E. till B. Almqvist 1939-
01-11). 

Din uppgift om stallfönster med glasruta måste väl ändå avse relativt moderna 
förhållanden? Det är inte gärna möjligt, att Oxbergsborna hade så fina stall t.ex. 
vid mitten av 1800-talet? (Brev från L. L. till Rombo F. Eriksson 1934-12-18). 

I ett fall förutsattes att en upptecknare underlåtit att berätta en tomtesä-
gen. Upptecknaren svarade: 

På svaret på frågelistan om tomten har jag fått anmärkning om att jag inte åter-
gett sägnen om 'Tomten kunde bära sju skylar sju mil' fullständigt. Någon sägen 
härom är dock, så vitt jag lyckats få veta, inte känd. Uttrycket användes här bara 
för att bestyrka tomtens övermänskliga krafter (Brev från A. Norberg till J. E. 
1938-05-19). 

Av detta och av följande framgår att arkivarierna hade en klar föreställ-
ning om vad de kunde förväntas finna, dvs, de ville få redan kända upp-
gifter verifierade. Men det gick inte alltid så lätt. 

Trots det föga smickrande utlåtande, jag i dag fått mottaga ... Angående svaret 
på frågelistan om Barnet så kunde jag aldrig vänta mig detta omdöme då jag 
frågat mig fram för varje ord och således särskilt försökt att få ut så mycket som 
möjligt. Jag kan ingenting göra åt om det i dialekten fattas särskilda benäm-
ningar och uttryck ... (Brev från G. Strand till L. L. 1933-02-07). 

Jag tittar inte i tryck, men det hindrar ju inte att en del härstammar derifrån, 
men det rår jag inte för. Sådant kan jag inte kontrollera (Brev från A. Strömberg 
till J. G. 1930-05-06). 

Nästan hela min uppväxttid har jag levat med bönder och har icke sysslat vare 
sig med lärt material eller lärdas reflexioner. Mina reflexioner är uteslutande 
baserade på de gamlas resonemang i bygder där jag bott och växt upp och där jag 
under de sista åren arbetat ... deras reflexioner och icke mina ... Då man som jag 
under 13 år utarbetat ett 15-tal sockenbeskrivningar med tusentals av data, per-
sonhistoria osv har man erhållit ett visst sinne för självkontroll och objektivitet 
(Brev från L. Brodin 1933-09-09). 

I de ovan citerade exemplen och i några följande utformas motståndet på 
ett intressant sätt till att upptecknarna tycks representera en annan bild av 
verkligheten än den som arkivarierna stod för. Dessa tenderade att tänka 
i delar, i lösa traditioner, medan upptecknarna och deras sagesmän såg till 
helheter eller funktionella system. Arkivarierna var också noga med att 
alla uppgifter verkligen var hämtade ur muntlig tradition och inte var 
resultatet av läsning eller bildning. Detta synsätt delade emellertid inte 
alltid upptecknarna. När de beskrev situationer gjorde de ingen egentlig 
skillnad mellan vad som var muntlig, nedärvd tradition och hur människor 
faktiskt sade och betedde sig. Här blir således konfrontationen mellan 
forskar- och folkmodellerna synlig (jfr Arnstberg 1986:1 s. 7 if.). 

Ett gott exempel på detta är en diskussion mellan arkivets medarbetare 
Imber Nordin-Grip och upptecknaren Johanna Lundström i Västra Ving- 
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åker i Södermanland angående husdjursbot. Nordin-Grip upptäckte att 
Lundström i ett frågelistsvar lämnat uppgifter som hon kände igen från 
en tryckt bok, Den afslöjade naturen, dess Sympathi och magnetism. 
Hon påpekade naturligtvis detta och framhöll det ytterst olämpliga i me-
toden. Men hon fick svaret att upptecknaren inte vetat om att uppgifterna 
var tagna ur böcker. Hon hade nämligen hört dem av en trollgubbe och 
"kunde alldrig tro att det var annat en som folket bruka". Visst hade hon 
sett gubben läsa i en bok, men för henne var det ovidkommande varifrån 
kunskapen kom, huvudsaken var när och hur den användes (Lilja 1993:2 
s. 68 f.). Lundström beskrev nämligen situationen som hon upplevt den 
utan att skilja mellan vad som var muntligt och vad som var lärt, efter-
som det var irrelevant för henne. Lundström ställde här en verklighets-
modell mot en annan. Hon tänkte i funktionella helheter, inte i arkiva-
riernas strikta åtskillnad mellan kunskapskategorier. 

Arkivarier och upptecknare stod således för två skilda synsätt på folk-
kultur. Arkivarierna tänkte i ideala element, upptecknarna i levd verklig-
het. Kanske var det inte så märkligt, eftersom de senare befann sig i den 
verklighet de var satta att beskriva. Men kanske viktigare var att de inte 
hade arkivariernas modeller i form av t.ex. realkatalog och kartor att 
tänka med. De hade därför inte samma förutfattade mening om tillvarons 
uppbyggnad som forskarna. Motståndet i form av en helhetssyn och en 
mer pragmatisk bild av verkligheten kunde uttryckas sålunda: 

Man var ej specialister förr på något område ... utan man kännde väl merendels 
till varandras sysselsättning mer eller mindre. De följdes åt i arbete å föreställ-
ning, men man reflekterade ej över att det inte borde va så utan annorlunda, var 
åk en skötte se väl, så gott han kunde, om han ej skulle bli utskämd liknöjd å lat 
(Brev från S. Isaksson till F. H. 1934-07-27). 

Fastän egentligen överflödigt bör jag kanske påpeka, att jag är fullt medveten 
om vikten av yttersta noggrannhet vid arbetet samt nödvändigheten av att skilja 
mellan sagesmännens berättelser och egna kommentarer ... Där således skillna-
den mellan berättare och upptecknare ... inte angivits, bör upptecknaren anses 
för sagesman och uttalandena kunna tillmätas samma betydelse som om de i 
varje fall erhållits på direkta frågor till äldre personer ... Genom att draga sam-
man innehållet förloras dock lätt en del av den friskhet man möter hos berätta-
ren, och kanske något av berättarens sätt att välja och sammanställa ord till 
meningar och till ett helt (Brev från I. Nilsson 1933-11-12).23  

Studiet av relationen mellan arkivarier och upptecknare/sagesmän uti-
från ett makt- och motståndsperspektiv visar att makt i form av hot, 
belöning och manipulation, var ett viktigt medel för arkivarierna, då 
dessa ville styra upptecknarna att producera rätt slags material. Genom 
att använda en rad maktstrategier markerade arkivarierna rätten till tolk- 

23  Se även brev från A. Karlsson till Å. C. 1940-02-28, brev från L. Linnarsson 1940-05-
30. 
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ningsföreträde. Deras hållning visar också att de närde en föreställning 
om ett slags ideal uppteckning. Den ideala uppteckningen var inte endast 
en formell storhet, men också en saklig. Allt var inte forskningsbart och 
det icke-forskningsbara utdefinierades. Ty, det är alldeles klart, att folk-
kulturen inte fick beskrivas hur som helst. Det är också tydligt, att det var 
experterna/arkivarierna, som bäst visste vari folkkulturen bestod och vil-
ken gallring av verkligheten som skulle göras. Bilden av folkkulturen 
blev därför av nödvändighet en konstruktion av en utvald bit av verklig-
heten. Genom att föra ett samtal med upptecknarna försökte man förmå 
dem att producera denna ideala uppteckning. 

Genomgången har också visat att upptecknarna å sin sida bjöd mot-
stånd i många olika former. De var anpassliga och fogliga, men inte till 
vilket pris som helst. I kritiska situationer gjorde de motstånd och höll på 
sig och sina åsikter. De visade därmed att de ansåg sig besitta viktiga 
kunskaper. De uttryckte en önskan om att tillerkännas rätten till tolk-
ning. Resultatet av samtalet blev ändå, även från deras sida, ett slags 
överenskommelse om hur folkkulturen skulle skildras, knappast någon 
verklig beskrivning av kulturen i hela dess bredd. Motståndet visar emel-
lertid klart att verkligheten kan tolkas på olika sätt, beroende på vilken 
utsiktspunkt och vilket mål människor har. Det är därför angeläget att de 
motstridande rösterna får komma till tals så att de inte göms och att alla 
människor betraktas som tolkande subjekt, inte endast som bärare eller 
förmedlare. Hur såg det då ut på individplanet? Fick upptecknarna göra 
sina röster hörda och kunde de påverka utformningen av den ideala upp-
teckningen eller tvingades de att ensidigt följa en och samma mall? 

"Ett mönster för en god bygdemeddelare"24  
Med utgångspunkt från diskussionen om makt och motstånd, förtryck 
och anpassning vill jag nu närmare granska relationen mellan arkivet 
och fem valda upptecknare för att se hur den pågående överenskommel-
sen dels kunde ta sig olika uttryck, dels om den kunde leda till olika 
typer av kunskapsproduktion. Upptecknarna var alla människor med 
skilda svagheter och fördelar. Min avsikt är därför att studera om arkiva-
rierna tog någon hänsyn till detta eller om deras maktutövning medförde 
att alla behandlades lika och förväntades producera samma slags mate-
rial. Fanns det kanske flera variationer på temat den ideala uppteck-
ningen när det kom ned till den verkliga produkten, när det gällde en-
skilda individer? Fick arkivarierna, trots sina uttalade krav på uniformi-
tet hos uppteckningarna, lov att rucka på sina principer och godta olika 
typer av ideala uppteckningar? 

24  Götlind 1933 s. 9. 
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Jag har i det syftet valt att undersöka tre högproduktiva medarbetare i 
fältet; Håll Nils Mattsson från Kulåra på Sollerön i Dalarna, Johan Möl-
ler från Korsberga i Västergötland och Nils Eriksson från Vilhelmina i 
Lappland. De två förstnämnda var lantbrukare med ett levande intresse 
för och stora kunskaper om den egna hembygden och dess traditioner 
och människor. De var också knutna till olika ordboksprojekt vid arkivet; 
Mattsson till Lars Levanders dalmålsordbok och Möller till Johan Göt-
linds västgötaundersökning. De var verksamma under ungefär samma 
tid och de har lämnat lika mycket material (c:a 6 000 blad var). 

Nils Eriksson däremot var utbildad folkskollärare och till skillnad från 
Mattsson och Möller från början inte uppknuten till någon speciell un-
dersökning. Han kom dock att framför allt arbeta under ledning av Åke 
Campbell. Eriksson, som var verksam under lång tid, har lämnat ett 
mycket stort material till ULMA, nämligen c:a 16 000 blad, 1 800 foton 
och 1000 teckningar. De tre ortsmeddelarna har i funktionen som upp-
tecknare stora likheter men också vissa olikheter som jag relaterar till 
personerna Mattsson, Möller och Eriksson och till deras handledare Le-
vander, Götlind och Campbell. 

Som ett korrektiv till bilden av dessa högproduktiva upptecknare har 
jag också studerat ett par mer problematiska uppgiftslämnare: Viktor 
Svensk från Rånäs i Fastema i Uppland och Jonas Hjalmar Höglundh 
från Attmar i Medelpad. De kom av olika skäl att verka som meddelare 
under ganska begränsad tid, och numerärt sett är deras bidrag ganska 
ringa. Svensk lämnade material under åren 1938-1940 om sammanlagt 
c:a 500 blad och Höglundh åren 1930-31 om ungefär 600 blad.' De 
hade inga speciella handledare vid arkivet och var inte knutna till någon 
särskild forskningsuppgift där. 

Den övergripande tanken är att studera hur dessa upptecknare rent 
konkret arbetade med uppgiften att försöka åstadkomma den ideala upp-
teckningen. Det är min åsikt att ortsmeddelare som Mattsson, Möller 
och Eriksson å ena sidan och Svensk och Höglundh å den andra på olika 
sätt försökte göra detta. Jag har av det skälet speciellt studerat hur upp-
tecknarna instruerades av sina uppdragsgivare och hur de gjorde mot-
stånd emot eller anpassade sig till de önskemål arkivet ställde. 

"Huvudsaken att svaren bli så fullständiga och 
tydliga som möjligt"26  
Håll Nils Mattsson (1877-1959) 
Håll Nils Mattsson, som i dagligt tal kallades Ryss Nils, var en mång-
sysslande lantbrukare i Kulåra på Sollerön i Dalarna. Han var IOGT:are, 

25  Han återkom också åren 1965-66 och lämnade då ytterligare 150 blad. 
26  Brev från Håll N. Mattsson till B. L. 1929-07-04. 
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hembygdsvän och lokalkorrespondent i ortspressen. Han tyckte om att 
sjunga och han spelade fiol, cello och tramporgel. Mattsson var dess-
utom en skicklig fotograf och tecknare. Han hade folkskola och folk-
högskolekurser bakom sig, men enligt honom själv var hans formella 
skolning "nödtorftig". Huvuddelen av sin bildning hade han i stället er-
hållit genom självstudier (ULMA: Biografier över upptecknare). 

Mattsson kom år 1928 i kontakt med arkivet genom dialekt- och ort-
namnsforskaren Bror Lindén (Stig Björklund muntl. 1989) och knöts till 
den stora dalmålsundersökningen. Redan från början rönte Mattssons 
material stor uppskattning, kanske främst hans språkligt-dialektologiska 
kunskaper som fick betyget "höjda över varje kritik" (Brev från L. L. 
1931-07-02). Själv var Mattsson, trots ett ofta krävande jordbruksarbete, 
mycket road av uppgiften att uppteckna (Brev till L. L. 1933-05-06, 
ULMA 2578 s. 84). Han besvarade i princip alla av arkivet utsända för-
frågningar med flit och beredvillighet, "ty", som Mattsson själv ut-
tryckte det, "detta arbete är i alla fall det intressantaste jag sysslat med" 
(Brev till L. L. 1936-02-27). Särskilt förtjust var han i att besvara fråge-
listor. Han menade att "ett ämne är ju alltid lättast att behandla med 
ledning av en frågelista" (Brev till L. L. 1932-10-18). Han kom också att 
besvara ett mycket stort antal förfrågningar, 160 stycken. 

Mattsson åtog sig att behandla de flesta ämnesområden, utom sådana 
där han inte visste besked (exempelvis biskötsel), men som upptecknare 
hade han onekligen sin styrka i beskrivningar av det rent materiella som 
jordbruk, fiske, båtar och olika hantverk. Merparten av det inlämnade 
materialet behandlar också dessa områden. Han tyckte om att skriva och 
tog gärna emot flera förfrågningar åt gången. 

Mattsson kom snart att bli en verkligt betrodd bekantskap för arkivet. 
Vanligen korresponderade han med språkmän som Bror Lindén och Lars 
Levander. Uppteckningsmaterialet berörde huvudsakligen Sollerön, men 
på uppmaning av arkivet gjorde Mattsson under 1930-talet också upp-
teckningsresor till Venjan och Siljansnäs socknar för att dokumentera 
dialekter och folkminnen. Han rönte i detta sammanhang stor uppskatt-
ning för sin förmåga att korrekt återge de främmande målen. 

Mattsson arbetade inte bara åt ULMA, även om han gjorde sina 
största insatser där. Han besvarade också flera av Nordiska Museets frå-
gelistor. Mestadels rörde det sig även här om materiella förfrågningar 
(EU: Personalia). På 1930-talet gjorde han dessutom, på uppdrag av 
John Granlund, en detaljerad utredning av sin gård och släkt på Hållgår-
den i Kulåra by. Mattssons material kom att ingå i den stora Gruddbobo-
ken som kom 1938. Där nämns han i förordet som en av de verkligt 
framträdande bidragsgivarna (Gruddbo ... 1938 s. 2). 

Mattssons material insamlades inte för att bara läggas på hög. I stället 
var det forskningsmotiverad insamling, föranledd av dalmålsundersök- 
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Exempel på uppteckning av Håll Nils Mattsson från år 1930. Exemplet år hämtat ur 
Mattssons svar på frågelista 25 Slåtter. Av uppteckningen framgår att Mattsson främst 
levererade dialektord. Anteckningarna i marginalen är gjorda av handledaren Lars 
Levander, som ur uppteckningen excerperade ord för dalmålsordboken. (ULMA 
2578 s. 6.) 

ningama. Han var en av dem som på Levanders uppmaning sökte upp 
gamla, minnesgoda personer för att be dem beskriva det förgångna. 
Gång på gång talar han i breven om de svårigheter han därvid hade. 1933 
skriver han således: "man bör skynda på för att få med så mycket som 
möjligt, då uppgiften bli svårare i den mån de gamla sagesmännen dö ut" 
(Brev till L. L. 1933-01-14) och 1941 påpekar han att "folkminneslis-
torna bli också mer och mer svåra att besvara då de gamla sagesmännen 
gå bort undan för undan så att man snart själv är äldst i raden" (Brev 
1941-11-09). 

Mattsson skildrade många av sina upptecknarmödor i den bevarade 
korrespondensen med arkivet. Han ställde alltid stränga krav på sig själv 
och ansåg exempelvis att det var av vikt att göra sitt yttersta för att alla 
svar skulle bli så fullständiga, tydliga och verklighetstrogna som möjligt 
(Brev till L. L. 1928-12-23, brev till B. L. 1929-07-04). Hans uppteck-
ningar utmärktes av ett överflöd på dialektala ord och begrepp, medan 
längre berättelser var mer ovanliga. Hans piktur var prydlig, hans 
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svenska var god, och hans behärskning av landsmålsalfabetet var bety-
dande. Mattsson var således främst dialektupptecknare och inte så fram-
trädande som ren berättare. 

"Min högsta önskan är att få egna mig åt skriverier"27  
Johan Möller (1869-1940) 
Johan Möller var lantbrukare i Korsberga socken i Västergötland. Hans 
far hade där år 1874 köpt en gård om 5/32 mantal i Löpareskogen. Möl-
ler hade med början i 10-årsåldern gått tre år med varannandagsläsning i 
skola men dessutom flitigt nyttjat möjligheten till läsning på sockenbib-
lioteket. Som ung skrev han smärre allmogeberättelser för de lokala tid-
ningarna och fick dem också publicerade. Kring år 1900 engagerades 
han av docent Sven Lampa att göra uppteckningar för Undersökningen 
av Västergötlands folkmål. Denna organisation bedrev sin verksamhet 
mellan åren 1897 och 1914 och genomförde vid sidan av dialektarbetet 
viss insamling av folkminnen. Organisationens material kom senare att 
läggas till ULMA:s samlingar. Åren 1902-1904 vistades Möller i Ame-
rika. Han övertog faderns gård 1907 (Götlind 1926 s. XIX f., ULMA: 
Biografier över upptecknare). 

1925 började Möller sin flitiga verksamhet som upptecknare/ortsmed-
delare åt arkivet (ULMA 7575 s. 1 f.). Den direkta anledningen därtill 
var att en del av hans gamla material skulle publiceras, och därför be-
hövde kompletteras med en del upplysningar. Arkivet tog således kon-
takt med Möller. Den som framför allt hade samarbete med honom var 
docenten Johan Götlind, själv bördig från Västergötland. 

Möller var såsom upptecknare verksam fram till år 1940. Han läm-
nade under sin verksamma tid ett stort språkligt material till arkivet. Det 
bestod dels av ordlappar dels av frågelistsvar, där han angav dialektor-
den med landsmålsalfabetet eller med s. k. grov beteckning. Götlind an-
såg Möller som mycket kunnig i dialekten och hans uppteckningar be-
dömdes därför som pålitliga. Götlind betraktade dem som "de i språkligt 
hänseende trognaste textuppteckningarna" (Götlind 1926 s. XX). 

Möller lämnade också ett stort antal fria folkminnesuppteckningar, 
men framför allt besvarade han frågelistor. Under åren hann han med c:a 
150 stycken. Hans material berör såväl materiell som andlig kultur men 
framför allt kan han sägas ha varit en flitig folkdiktsupptecknare. 

Möller var som lantbrukare strängt sysselsatt med sin gård, och han 
upplevde därför ofta en konflikt mellan detta arbete och uppdragen att 
skriva. Själv sade han därom: "det är det jordiska arbetet som gjordt att 

27  Brev från J. Möller till J. G. 1934-09-16. 
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jag ej haft tid" (Brev till J. G. 1928-08-09). Han ville, i likhet med Matts-
son, gärna rationalisera sitt arbete genom att arbeta med flera undersök-
ningar samtidigt, ty 

... skulle jag nu fortsätta med frågelistorna så skulle det vara fördelaktigt och 
bliva tidsbesparande om jag samtidigt hade flera än en. Material måste jag näm-
ligen samla hos mina 'gubbar' och vid besök hos dessa kunde samtidigt om flera 
saker utfrågas (Brev till J. G. 1927-11-25). 

Möller var en mycket aktiv upptecknare.28  Han missade uppenbarligen 
heller inga tillfällen att samla för arkivet. Han skrev exempelvis: "Jag 
har emellertid under sommaren ej varit overksam, utan legat ute och 
samlat åtskilligt material som jag tänker betjena mig av för vintern" 
(Brev till J. G. 1927-11-25). I ett annat sammanhang uppgav han att han 
träffat sägenberättare under en badkur (Möller led av reumatism) i Djur-
sätra sommaren 1930. Han passade då på att uppteckna efter ett par av 
dem (Brev till J. G. 1930-07-21). 

Möller och hans uppdragsgivare var inställda på att det var det gamla 
som skulle tillvaratas. Angående lekar sade Götlind: "Men naturligtvis 
är det inte fråga om i sen tid införda lekar" (Brev från J. G. 1930-09-13). 
Möller själv visade liknande tankegångar då han påpekade: "Jag var ett 
par dagar i Snösockabygden och fann att just der åtskilligt ännu kan 
samlas på skilda områden, bättre än annorstädes" (Brev till J. G. 1928-
06-29). 

Götlind visade alltsomoftast sin uppskattning gentemot Möllers ar-
bete, exempelvis med orden "förträffliga uppteckningar" (Brev från J. G. 
1927-02-19) eller "Ert betydelsefulla arbete för folkmålens och folkmin-
nenas tillvaratagande" (Brev från J. G. 1930-01-27). Han skrev också 
artiklar om Möller i flera olika sammanhang, bl.a. i Vestergyllens Jul 
1933 , där han kallade upptecknaren "ett mönster för en god bygdemed-
delare" (Vestergyllens jul 1933 s. 9). 

Götlind var liksom Levander forskningsmotiverad i sina undersök-
ningar; framför allt samlade han material till sin västgötaordbok. Han 
strävade också, i likhet med Levander, efter korrekta uppteckningar, som 
han med säkerhet kunde citera. Så skrev han t.ex. till Möller inför en 
planerad västgötaresa: "Tänk därför noga efter, hur den [leken 'ta bälg-
tag' min anm.] tillgick, så vi kan få en felfri bild" (Brev från J. G. 1932-
08-16). 

28  Redan under Johan Möllers verksamma tid gjorde hans son Holger en hel del uppteck-
ningsarbete, bl.a. av visor, men det har framför allt kommit att bli sonsonen Arne (f. 1942) 
som gått i farfars fotspår. Denne nuvarande ägare till den gamla gården har för arkivets 
räkning gjort värdefulla och omfattande uppteckningar av sitt liv som jordbrukare och 
hembygdskännare. Han har också blivit inspelad och ett större fältarbete med syfte att 
dokumentera Arne Möllers vardag har under år 1990 inletts. Med Arne Möller har således 
Johans insats för folkminnesinsamlingen fortsatt. 
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Exempel på uppteckning av Johan Möller gjord år 1932. Uppteckningen är hämtad ur 
Möllers svar på frågelista M 58 Brott och straff. Exemplet visar att Möller dels läm-
nade dialektala ord, dels illustrerade sina svar med berättelser. (ULMA 4996 s. 24.) 

Johan Möllers stil präglades av en vårdad svenska och ett stort ordför-
råd. Hans skildringar var detaljrika och väl strukturerade, berättarstilen 
hade litterära kvaliteter och gav ett genomarbetat intryck. Han behärs-
kade visserligen väl sin dialekt, men han var inte mest en skicklig dia-
lektupptecknare utan framför allt en god berättare. Hans uppteckningar 
består nästan uteslutande av längre eller kortare sammanhållna texter. 

"Då jag tydligen saknar förmåga att göra 
nöjaktiga uppteckningar "29  

Nils Eriksson (1901-1980) 
Nils Eriksson var folkskollärare i Skansholm i Vilhelmina socken i 
Lappland. År 1952 flyttade han ned till Järna i Södermanland, där han 
tillträdde en överlärartjänst. Han avslutade sin yrkeskarriär som rektor. 
Eriksson hade till skillnad från Mattsson och Möller fått en relativt gedi-
gen utbildning i folkskola och seminarium och var bokligt bildad. Dess- 

29  Brev från Nils Eriksson 1929-10-24. 
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utom innehade han en rad förtroendeposter såsom ledamot av kommu-
nalfullmäktige, styrelsen för Vilhelmina högre folkskola, ordförande i 
taxeringsnämnden och i pensionsfonden. 

Han var född i Lövbergs by i Vilhelmina och kände bygden väl. Ett av 
hans fritidsintressen var just hembygdsforskning (ULMA: Biografier 
över upptecknare). Kontakt med arkivet knöt han år 1929 då han erbjöd 
det en samling ordstäv. Denna löstes in och Eriksson betroddes med 
upptecknaruppdrag. Under åren kom han att lämna ett betydande mate-
rial från Vilhelmina och några omgivande socknar. Han besvarade dess-
utom 72 olika frågelistor. 1944 vann han pris i Radions sägenpristävling. 
De första tio åren lämnade Eriksson huvudsakligen rent folkloristiskt 
material. Som upptecknare av sådant har han emellertid knappast gjort 
sina största insatser. Den betydelsefullaste delen av hans upptecknar-
verksamhet gäller nämligen materiell och kanske framför allt social kul-
tur. Förutom sitt arbete för ULMA verkade Eriksson också som uppteck-
nare åt Nordiska museet (EU: Personalia).3°  

Redan från början såg Erikssons kontakter med arkivet annorlunda ut 
än Mattssons och Möllers. Han fick instruktioner från flera handledare, 
bl.a. Ella Odstedt, Gunnar Granberg och Julius Ejdestam. Det material 
Eriksson lämnade, mottogs också med viss tvekan, och mycken formell 
och saklig kritik riktades mot det (Brev från E. 0. 1929-10-03, 1929-10-
09, brev från G. G. 1932-02-16, 1932-06-16). Eriksson framstod därför, 
till skillnad från Mattsson och Möller, som obehövlig och den entusiasm 
som de förra möttes med kom inte honom till del. Ett dilemma för ho-
nom var dessutom att Vilhelmina redan var välundersökt av en tidigare 
upptecknare, 0. P. Pettersson. Han gjorde därför inte samma viktiga in-
sats som Mattsson och Möller. 

Kring år 1940 övertogs handledningen av Eriksson av Åke Campbell. 
Han var vid den tiden engagerad av frågor rörande kulturkontakt mellan 
nybyggare och samer och Eriksson fick därför i uppdrag att också han 
behandla sådana frågor. Till skillnad från de tidigare handledarna var 
Campbell positiv och uppmuntrande gentemot upptecknaren. Och Eriks-
son var inte sen att producera de längre berättelser handledaren ville ha. 
Det goda samarbetet ledde till att Eriksson började komma med fler egna 
forskningsuppslag och uppteckningsinitiativ. Han satte exempelvis 
igång med stora monografiska arbeten om nybyggarlivet i hemsocknen 
(se brev från Å. C. 1942-10-10, 1942-12-09, 1944-09-27). Här hade han 
sakkunskap, och det var den handledaren tog tillvara. 

Eriksson var till en början framför allt folkdiktsupptecknare, och han 
var även i likhet med Möller en god berättare. Men som berättare var han 
av ett helt annat slag än Möller. Om Johan Möller såsom bonde var den 

3°Han kom efter pensioneringen 1966 att kvarstå som aktiv ortsmeddelare fram till sin död 
1980. 
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Exempel på uppteckning av Nils Eriksson 1938. Uppteckningen behandlar diverse 
uppgifter om boskapsskötsel o. dyl. Den är ett gott exempel på Erikssons refererande 
stil. (ULMA 11248 s. 11.) 

genuine, folklige berättaren var Eriksson som bokligt bildad och med 
daglig syssla inom undervisning mer av sammanställare och bearbetare 
än både Möller och Mattsson. Från början låg detta honom i fatet. Hans 
sätt att bearbeta det uppteckningsmaterial han skickade till arkivet och 
hans vana att blanda folkligt och lärt, muntligt och litterärt, uppfattades 
som ett bevis för hans bristande folklighet. Det var därför först när arki-
vet började tillvarata hans speciella förmåga att skildra längre sociala 
förlopp, som han verkligen kom till sin rätt. Nils Eriksson kom också att 
som berättare och sammanställare av nybyggarlivet i Fatmomakke bli 
erkänd som en viktig upptecknare av svenskt folkliv. 

"Hör alltid efter med dem, om de sett visan i tryck"31  
Viktor Svensk (1869—) 
Viktor Svensk kom från Rånäs i Fastema socken i Uppland. Som ung 
hade han bl.a. varit på sjön (ULMA: Biografier över upptecknare). Han 

31  Brev från Nils Stålberg till Viktor Svensk 1938. 
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fick kontakt med arkivet år 1938, då han på eget initiativ sände in folk-
minnesuppteckningar. Från arkivets sida var man emellertid tveksam till 
materialet och ville ha upplysningar om de källor som anlitats till dem. 
Åke Campbell skrev därför till upptecknaren och meddelade att "som Ni 
förstår har vårt arkiv till uppgift att samla folkminnet i folkmun ... först 
i andra hand ... söka vi i äldre manuskript och tryckta framställningar 
kompletteringar till primäruppteckningarna" (Brev från Å. C. 1938-05-
11). Campbell antydde redan på detta tidiga stadium att han misstänkte 
att Svensk hade ett alltför stort beroende av litterära förlagor. 

Svensks uppteckningar bestod mestadels av folkloristika; exempelvis 
lämnade han en hel del vistexter och låtmelodier. Dessa utsattes för ex-
pertbedömning av visforskaren Nils Stålberg. Han ansåg Svensk vara en 
god melodiupptecknare, men han påpekade att upptecknaren skulle höra 
efter "om de [sagesmännen, min anm.] sett visan i tryck. Om de lärt sig 
den efter tryckta visböcker, är det i allmänhet bortkastad möda att teckna 
ner dem" (ULMA 12194). Svensk besvarade endast ett fåtal frågelistor, 
c:a 20 stycken. Det mesta av hans inlämnade material utgjordes således 
av fria uppteckningar. 

Även om Svensk lämnade ett numerärt sett litet folkminnesmaterial, 
tycks han inte ha betraktats som något "hopplöst fall". Man bemödade 
sig vid arkivet verkligen om att ge honom handledning, vilket tyder på 
att man i princip var intresserad av hans bidrag. Av korrespondensen 
framgår också att upptecknaren var villig att tillmötesgå arkivets krav. 
Han fick utstå mycken kritik och ta emot många tillrättavisningar, men 
man accepterade och honorerade ändå hans material. Ytterligare ett be-
vis för att hans ansträngningar togs på allvar är ju att man lät expertbe-
döma dem. Han hade alltså åtminstone potentiella möjligheter att bli en 
god och betrodd bygdemeddelare. Men så blev inte fallet, eftersom han 
valde att lösa sitt uppdrag på ett annat sätt än Mattsson, Möller och 
Eriksson. 

Viktor Svensk hade en nästan litterär språkbehandling och formellt 
sett ställde han upp sina uppteckningar på ett genomtänkt och struktu-
rerat vis, vilket antyder att han väl kände till hur en uppteckning skulle 
se ut. Han lämnade, efter en del påstötningar från arkivet, även ordent-
liga uppgifter om meddelare och gav ofta detaljerade sakskildringar i 
det ämne han behandlade. Liksom Eriksson var han emellertid mer av 
sammanstäfiare än berättare, varför hans uppteckningar ibland är 
mycket allmänt hållna och skildrar ett ganska diffust "förr". Viktor 
Svensk kan framför allt betraktas som en folkloristisk upptecknare. 
Han saknade Möllers lättsamma berättarförmåga och Mattssons detalj-
stringens. Hans insatser som dialektupptecknare var heller inte särskilt 
stora, men han hade onekligen stor faktakunskap om livet i ett för-
gånget Fasterna. 
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Exempel på uppteckning av Viktor Svensk från år 1940. Uppteckningen innehåller ett 
blandat material med bl.a. midsommarfirande och bröllopsseder. Exemplet illustrerar 
väl Svensks litterära skrivsätt och hans sammanställande tendens (t.ex. den oprecisa 
dateringen "omkring 1800-talets mitt och till 1880"). Antecknat på kuvertet står att 
skildringen av bröllopsseder av upptecknaren blivit ersatt med ny utskrift 1940, sedan 
den ursprungliga återsänts av arkivet. 17 sidor av Svensks manuskript hade dessutom 
makulerats. (ULMA 12495 s. 27.) 

"Eder samling var ej särskilt tungt vägande"32  
Jonas Hjalmar Höglundh (1893—) 
Den resande försäljaren Jonas Hjalmar Höglundh från Attmar i Medel-
pad, tog kontakt med arkivet år 1930 genom att sända in några ramsor 
och visor och utlova mer material om intresse fanns. Han tycks ha hand-
lat på eget initiativ, men den formella uppställningen i hans uppteck-
ningar antyder att han bör ha sett liknande material tidigare. Höglundhs 
uppteckningar betraktades redan från början med stor skepsis. Han fick 
ändå en del elementära instruktioner. Johan Götlind försökte lära honom 
urskillning genom att påpeka: "Man skall inte uppteckna allt, vad man 
hör av gamla människor" (Brev från J. G. 1930-02-14). Götlind skickade 
också prov på hur uppteckningar borde göras. Men trots instruktionerna, 

32  Brev från J. G. till Jonas Hjalmar Höglundh 1930-04-04. 
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Exempel på uppteckning av Jonas Hjalmar Höglundh år 1931. Uppteckningen, som 
beskriver ett manligt skogsrå, emottogs med bestörtning av arkivet. I marginalen har 
därför med Ella Odstedts hand noterats: "Falsifikat! Så beskriver ingen sagesman ett 
övernaturligt väsen". (ULMA 3532 s. 3.) 

som Höglundh sällan eller aldrig kommenterade, bättrade han sig inte 
och Götlind måste ganska snart konstatera att det nog skulle dröja innan 
Höglundh kunde räkna sig som en bra upptecknare (Brev från J. G. 
1930-02-26). 

Från arkivets sida hade man så ringa intresse för Höglundhs uppteck-
nargärning, att man till slut inte ansåg det lönt att ta emot mer material 
av hans hand. Arkivet slutade därför skicka honom uppteckningspapper 
(Brev från Å. C. 1931-12-03) och år 1932 avfördes han, sedan man un-
der en tid konsekvent återsänt det material han skickade in.33  

Höglundhs material bestod till övervägande delen av folkloristiska, 
fria uppteckningar. Det var nästan uteslutande ramsor, ordspråk och an-
nan diktning men också en hel del uppgifter om supranormala väsen. 
Uppteckningarna var oftast mycket notisartade och sinsemellan likartade 
i formulering och innehåll. Längre berättelser saknades egentligen helt. 
Till skillnad från såväl Mattsson, Möller och Eriksson som Svensk be- 

År 1965 återupptog han dock, även denna gång på eget initiativ, kontakterna med arki-
vet. Han mottogs visserligen till en början välvilligt, men han kom ändå inte att verka mer 
än under ett par år sedan upphörde korrespondensen mellan honom och arkivet. Om det 
berodde på Höglundh själv eller om arkivet åter tröttnade på honom kan jag inte avgöra. 
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troddes heller inte Höglundh med några frågelistuppdrag. Han besvarade 
bara tre rent folkloristiska frågelistor under de år han korresponderade 
med arkivet. Höglundh kan därför bäst beskrivas som en folkloristisk 
notissamlare, som aldrig åstadkom några längre, sammanhållna upp-
teckningar men som uppenbarligen hade en del allmän kunskap om de-
taljer i äldre svensk tro och i diktning. 

"Gives någon instruktion tages sådan med nöjje"34  
De fem upptecknare jag behandlar i denna studie fick alla på olika sätt ta 
emot instruktioner från arkivet för att lära att bli så goda medarbetare 
som möjligt. Lindén och Levander kommenterade och korrigerade i 
första hand Mattssons rent språkliga uppgifter. Korrespondensen mellan 
arkivet och upptecknaren karaktäriserades därför mest av "arbetstek-
niska" resonemang. Det sakliga innehållet i Mattssons uppteckningar 
ifrågasattes knappast, inte ens då Levander skulle utnyttja det i sina pub-
likationer. Den ende som i någon mån kommenterade sakinnehållet i 
hans material var Åke Campbell, som i sin sparsamma korrespondens 
med Mattsson flerfaldiga gånger bad denne att mer exemplifiera med 
historier (Brev från Å. C. 1932-02-25, 1932-04-26). 

Intresset för de enskilda dialektorden blev ofta mycket tydligt i Matts-
sons fall. När Levander skickade Nordiska Museets frågelistor om hus-
bygge till honom, påpekade han således särskilt 

Jag sänder nu två frågelistor om 'Husbygge'. De äro utarbetade av Nordiska 
Museet, och, som Ni ser, innehålla de ett mycket mindre antal ord än våra listor. 
Detta bör dock ej hindra, att Ni som vanligt meddelar alla de ord, som Ni kan 
minnas som tillhörande ämnet i fråga (Brev från L. L. 1929-12-13). 

Upptecknaren fick alltså tydliga instruktioner om vad för slags material 
han förväntades producera. 

Mattsson blev med åren en driven dialektupptecknare med stor kun-
nighet om ordens uttal, betydelse, böjning osv. Han kunde föra ett tämli-
gen avancerat språkligt resonemang med sina uppdragsgivare på 
ULMA. Inte alltid var exempelvis Levander och Mattsson helt ense om 
uttal, böjningsform eller betydelse av ett ord, och i vissa fall gav Matts-
son inte med sig utan gjorde motstånd. Visserligen höll han artigt på sin 
åsikt, men att han verkligen tog sitt uppdrag på allvar visar sig i hans 
ovilja att ändra sig då han var övertygad om att han hade rätt (se t.ex. 
brev till B. L. 1929-07-23). Han visade emellertid i sådana lägen sin 
respekt för sina uppdragsgivare. I en uppteckning från år 1930 skriver 
han 

34  Brev från Johan Möller till J. G. 1931-12-18. 
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Frågelistan om "Slåtter", har i stort sett varit lätt att besvara, beroende dels på 
listans sakkunniga uppställning, dels på den omständigheten att undertecknad i 
de flesta fall är hemmastadd på området (ULMA 2578 s. 84). 

Annars tog han enligt egen utsago gärna emot "befogade anmärkningar 
mot det utförda arbetet samt råd och anvisningar för fortsatt arbete" 
(Brev till L. L. 1928-08-31). Och anmärkningar fick han förvisso men 
också mycket uppskattning: "Dock skall Du inte heller denna gång 
undgå några små frågor eller anmärkningar — så mycket mindre som vi 
nu honorera Dina arbeten bättre och därför även våga uppställa stora 
fordringar på Dig!" (Brev från B. L. 1929-07-19). 

Jag anser att skälet till att Mattssons uppteckningsmaterial i så hög 
grad upptas av rena dialektord och -former och inte lika mycket av sam-
manhängande berättelser, kan sökas i Levanders intresse för ord och sak-
problematiken (se Levander 1936). För Levander var det orden, deras 
korrekta böjning, uttal och betydelse som var väsentligast, inte de större 
saksammanhangen. Levander var som forskare mer av beskrivare än av 
analytiker, "den deskriptiva framställningen tilltalade honom mera än 
problemlösningar och specialfrågor" (Strömbäck 1952 s. 57). Genom 
medvetna instruktioner "fostrade" han därför Mattsson till den uppteck-
nare han hade bruk för, dvs, en som försåg dalmålsundersökningen med 
korrekta dialektbelägg. 

Mattsson blev föremål för maktutövning i form av granskning och 
rättning, men också i form av belöning. Hans motstrategier bestod mest i 
att han höll en låg profil gentemot sin handledare, men när han ansåg sig 
ha rätt gjorde han motstånd mot auktoriteten genom att framhärda i sina 
åsikter. Ändå måste jag dra slutsatsen att hans uppteckningar utsattes för 
manipulation och att det således var handledaren som oftast hade sista 
ordet. 

Språkliga frågor diskuterades också mestadels i korrespondensen mel-
lan Götlind och Möller. Götlind ville liksom Levander förvissa sig om att 
han fick korrekta ordformer och ordförklaringar. Ordboksarbetet blev 
klart och tydligt också i detta fall. Möller tycks dock ha krävt många 
instruktioner till ledning för sitt arbete. Götlind återkom exempelvis ofta 
till kravet på att materialet skulle vara uppdelat sockenvis. Arkivprinci-
pen att lägga upp materialet efter proveniens, var för Götlind av överord-
nad betydelse. Möller själv betonade dock sammanhanget i traditionen 
genom att hävda att "sägner från olika socknar som jag ansett stått i 
samband" borde gå i följd och ej delas upp efter topografisk tillhörighet 
(Brev till J. G. 1929-09-05). Handledare och upptecknare tänkte här på 
radikalt skilda sätt. Medan arkivets indelningsprinciper var ledande för 
Götlind, såg Möller till berättelserna som en funktionell helhet. 

Möller instruerades dessutom av Götlind att skriva på olika blad när 
han lämnade material från olika socknar (Brev från J. G. 1928-01-06). 
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Han försåg Möller med instruktioner för upptecknandet och han sände 
också Hilding Celanders uppsats Från midsommar till Kyndelsmässa för 
att Möller 

... vid läsningen av densamma skulle kunna erinra [sig] en hel del seder och 
bruk rörande julfirande, Lusse o.s.v. som Ni sedan skulle uppteckna för vår 
räkning. Det går alltid lättare att erinra sig en sak, när man får höra något lik-
nande från ett annat håll (Brev från J. G. 1926-09-08). 

Att förse upptecknarna med litteratur till ledning för deras arbete, var 
inte helt ovanligt. Även Mattsson försågs med lämplig läsning inför 
vissa uppteckningsuppdrag. Det är intressant just med tanke på att arki-
vet annars var så noga med att upptecknat material inte fick vara påver-
kat av litteratur. Uppenbarligen gällde denna regel inte i varje enskilt fall 
i praxis. Kanske var det också så att de betrodda upptecknarna ansågs 
rätt förstå hur de skulle begagna en tryckt förlaga, att de troddes ha 
förmågan att särskilja? 

Götlind betonade alltid vikten av att upptecknaren uppgav sina med-
delare "när Ni ej är det själv" (Brev från J. G. 1928-12-12), ty "avgö-
rande är, var berättaren, traditionsbäraren, hör hemma och varifrån han 
har traditionen" (Brev från J. G. 1930-11-01). Götlind kommenterade 
dock sällan eller aldrig sakinnehållet i Möllers uppteckningar. Han lade i 
stället vikt vid språkliga och framför allt arkivmässiga detaljer. Han 
tycks ha strävat efter ett slags uniformitet som skulle ge formellt inbör-
des jämförbara uppteckningar. 

Han plockade dock alltid de russin han ville ha ur kakan (ord, lekbe-
skrivningar, sägner, dvs, hans egna specialintressen) men tycks inte ha 
betraktat Möllers uppteckningar som en sammanhängande text eller be-
rättelse utan som en samling ord och faktauppgifter. Götlind förefaller 
inte ha sett helheten för delen. Jag anser dock att det är just här Möllers 
dilemma låg. Som en mer otyglad berättare än Mattsson hade han svå-
rare att endast prestera dialektord och -former. Hans berättarförmåga 
kan dock delvis ha skymt de dialektala guldkorn Götlind sökte. Jag me-
nar att Götlind därför berömde Möller för hans dialektala/språkliga in-
satser för att upptecknaren bättre skulle koncentrera sig på dessa. Kun-
skapsmålet var alltså även i Möllers fall att få honom att producera dia-
lektord. 

Handledaren tog dock gärna emot sägen- och lektexter och gav också 
ut dem. Han hade ju vid sidan av också ett folkloristiskt intresse. Men 
dessa texter behövde han knappast be om, dem fick han ändå. För berät-
taren Möller var det inte heller så viktigt att ange sockentillhörighet eller 
meddelare som att få berätta. Detta är vanligt även hos andra uppteck-
nare med sällspord berättarförmåga. För dem blir berättelserna i sig vik-
tigare än de källor de öser dem ur (Lindberg 1986 s. 13 if.). Detta kan 
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förklara den myckna möda Götlind måste lägga ned på att instruera Möl-
ler om vikten av att ange socken och sagesman. Utifrån detta skulle jag 
alltså vilja hävda att ett ytterligare kunskapsmål var att Möller skulle 
förse arkivet med folkloristiskt material, men detta var underordnat dia-
lektordssamlandet. 

Möller blev liksom Mattsson föremål för maktutövning från arkivet, 
men i Möllers fall var det fråga om mer ihärdig granskning och rättning. 
Han fick också belöningar men inte i lika hög grad som Mattsson, efter-
som han inte var lika foglig. Möllers motstånd bestod i att han, trots 
strikta instruktioner, fortsatte att berätta när han egentligen skulle produ-
cera dialektord. Han framhärdade alltså i ett skrivsätt som arkivet till 
viss del ogillade. Men liksom när det gäller Mattsson blev hans uppteck-
ningar manipulerade. 

I Nils Erikssons fall var förhållandena litet annorlunda. Redan från 
början fick han ta emot mycken kritik för sina uppteckningar. Den kunde 
gälla dels smärre anmärkningar såsom att han skrev ut materialet med ett 
för dåligt färgband eller att hans handstil var vårdslös, dels grövre för-
seelser såsom att han i alltför hög grad ansågs bearbeta sina uppteck-
ningar, genom att inte låta sagesmännen tala, utan i stället använda en 
refererande stil (Brev från E. 0. 1929-10-03, 1932-01-14, brev från 
Å. C. 1930-08-06). Inte heller ansågs han kunna återge dialekterna ljud-
enligt eller ens ha möjlighet att lära sig behärska landsmålsalfabetet så 
att han kunde begagna detta (Brev från E. 0. 1933-11-30). Det kan låta 
märkligt just med tanke på att den relativt välutbildade folkskolläraren 
väl egentligen borde ha haft lättare än både Mattsson och Möller att lära 
in något så komplicerat som ett fonetiskt alfabet. Därför var skälen till 
arkivets agerande härvidlag sannolikt andra. Man satsade helt enkelt inte 
på Eriksson, ty han producerade inte ett användbart dialektunderlag. 
Hans material behövdes heller inte i stort för något speciellt, arkivet var 
inte beroende av hans kunskaper eller välvilja. 

Särskilt graverande ansågs det vara att delar av det material som 
Eriksson erbjöd arkivet bedömdes som icke folkligt. Det gällde exem-
pelvis en samling ordspråk och talesätt, som granskades av Ella Odstedt. 
Hon påpekade där dels att vissa uttryck var alldeles för tillfälliga för att 
kallas talesätt, dels att andra var alltför litterära. Hon gjorde fullständigt 
klart att det inte var detta slags material arkivet önskade samla in. 

Där har kanske medtagits en del mera tillfälliga uttryck, som ej kunna karakteri-
seras som talesätt, ävensom en del uttryck av en art, som ej kan kallas folklig 
t.ex. "Man är väl ingen August heller" ... Samlingen av talesätt är ju rätt tunn 
(Brev från E. 0. 1929-10-03). 

Eriksson bjöd motstånd när han i sitt svarsbrev undrade över vad som 
avsågs med att samlingen bedömts som "tunn". Odstedt svarade 
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Jag menar icke att de [talesätten, min anm.] voro fåtaliga, tvärtom, utan det var 
innehållet jag tänkte på ... När man t.ex. säger: "Hon vart så eträtt, så hon vart 
sprut rö i syna", så är detta intet fixerat talesätt ... Uttrycket "dra dit pepparn 
växer" är ofolkligt. "Hon sov som en stock" är ... ej ... ett folkligt talesätt ... Ni 
har dock i Eder samling exempel på goda folkliga uttryck såsom följande: "Han 
ä som spyfluga kring surost'n". "Han ha hoppe vä bägge föttren ti grötfate". 
"Hon ha vöre dit i tankom men inte me skankom". Ni kanske med dessa exempel 
förstår skillnaden? (Brev från E. 0. 1929-10-09). 

Eriksson fick liksom framför allt Möller många anvisningar om hur han 
metodiskt och praktiskt borde arbeta. Dels påpekade man att han inte 
skulle uträtta dubbelarbete genom att besöka de byar upptecknaren 0. P. 
Pettersson redan betat av, dels tillhölls han att inte referera utan låta 
sagesmännen komma till tals, dels fick han regelrätta råd om hur mate-
rialet skulle ordnas sockenvis, hur sagesmännens och hans eget namn 
skulle anges osv (Brev från Å. C. 1930-08-06, 1931-06-04, från F. H. 
1934-08-17). Hans uppteckningar var satta under ständig lupp och det 
var inte mycket av det han lämnade som togs utan tveksamma kommen-
tarer. Till skillnad från Mattsson och Möller arbetade han i motvind. 

Eriksson kan därför sägas vara den av de tre högproduktiva uppteck-
narna som blev föremål för den tydligaste maktutövningen. Hans upp-
teckningar utsattes för den skarpaste granskningen och fick de flesta an-
märkningarna. Inte minst användes makten emot honom i form av att 
han jämfördes med 0. P. Pettersson och då alltid kom till korta (Brev 
från H. G. 1933-05-24, från E. 0. 1934-02-24). Eriksson fick heller inga 
belöningar förrän han varit verksam i nästan 15 år. Hans motstånd tog 
sig uttryck i att han under åren 1934-1937 gjorde ett uppehåll med skri-
vandet, eftersom han fick så liten respons och i att han faktiskt framhär-
dade i ett skrivsätt som arkivet ogillade. När han väl fann förståelse hos 
Åke Campbell kunde han dock fortsätta skriva på sitt sätt och få belö-
ningar för det. Erikssons motstånd var det tydligaste, kanske som ett svar 
på den tydliga makten. 

Gemensamt för de tre upptecknarna var dock att arkivet med dem 
förde en diskussion på en relativt hög abstraktionsnivå, att de fick kon-
struktiv kritik — att de togs på allvar. Därför måste jag konstatera att de 
alla tre från arkivets sida betraktades som goda bygdemeddelare. 

"Vissa uppteckningar te sig för oss rent av som falsarier"35  
När det gällde Viktor Svensk och Jonas Hjalmar Höglundh var förhållan-
dena betydligt mer problematiska.! deras fall krävdes inte bara noggranna 
instruktioner och många tillrättavisningar. Här var det också fråga om att 
bedöma om det material de erbjöd verkligen var åtråvärt för arkivet. 

Brev från Å. C. till Jonas Hjalmar Höglundh 1931-12-04. 
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Redan från begynnelsen ifrågasattes värdet av Svensks uppteckningar. 
Flera gånger makulerades delar av hans insända material (ULMA 
11623, 11773, 12495). Främst var det källorna som diskuterades, men 
från ULMA:s sida lade man ändå i vanlig ordning ned en viss möda på 
att försöka leda upptecknaren in på "den rätta vägen". I de konkreta 
anvisningar som Svensk fick blev arkivets hållning mycket tydlig. Upp-
tecknaren tillhölls skarpt att hålla sig till beskrivningar och inte komma 
med egna reflexioner. 

Där ni håller Eder till rena beskrivningar, äro uppteckningarna bra. Men så här 
får man inte skriva: 'Djupt inne i skogens mystiska djup med sitt trolska sus 
härskade ett väsen, som kallades skogsfrun'. Det är inte folkligt (Brev från J. E. 
1938-07-05). 

Liksom i Nils Erikssons fall var arkivtjänstemännen här således känsliga 
för vad de betraktade som icke-folkliga inslag. 

Svensk hade emellertid utsikter att bli en god ortsmeddelare, men av 
någon anledning valde han att lösa sin upptecknaruppgift på ett sätt som 
inte kunde accepteras av arkivet; han skrev av ur litteratur. Misstanken 
om litterära förlagor till Svensks uppteckningar hade ju tidigt uppstått 
vid ULMA, men genom instruktioner hoppades man sannolikt ha upp-
märksammat upptecknaren på det olämpliga med att vara beroende av 
litteratur. I oktober 1939 besannades dock misstanken och Julius Ejde-
stam kunde till upptecknaren konstatera att 

Då vi har anledning förmoda att Ni vid utskrivandet av en del av Edra tidigare 
hit lämnade uppteckningar som förlaga använt ett tryckt arbete, vore vi tack-
samma för att få veta, vilket detta arbete är (Brev från J. E. 1939-10-17). 

Svensk bestred att han skulle ha använt tryckta källor (Brev till J. E. 
1939-10-18). Åke Campbell lade då fram förödande bevis, genom att 
citera ur Svensks uppteckning om midsommar och samtidigt redovisa en 
nästan exakt ordalydelse i ett tryckt arbete (Elias Grips Svenskt allmoge-
liv från 1917). Han skärpte samtidigt tonen gentemot Svensk och dekla-
rerade att 

Landsmålsarkivet har honorerat och inlöst Edra uppteckningar under den förut-
sättningen att det var fråga om originaluppteckningar byggda ej på tryckta källor 
utan på muntlig tradition (Brev från Å. C. 1939-10-19). 

Överbevisad replikerade Svensk att 

... som jag av arkivet blivit uppmanad att skriva kortfattat, vilket jag har hör-
sammat, har därav omedvetet insmyget sig i några fall, ordföljder i vissa partier, 
ur läst tryckt källa, utan att därför frångå berättarens uppgifter (Brev till Å. C. 
mars 1940). 
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Svensk menade alltså att han hade försökt tillmötesgå arkivets önskemål, 
men gjort misstaget att inte ösa ur de folkliga, muntliga källorna, utan ur 
de folkliga, tryckta. 

Arkivet kunde naturligtvis inte behålla de uppteckningar som bevisli-
gen var avskrifter ur tryckta källor utan de återsändes till upptecknaren, 
som fick korrigera dem så att de passade arkivets högt ställda krav. Efter 
detta slutade Svensk som ortsmeddelare. 

Fallet illustrerar på ett utmärkt sätt inskolningen av upptecknarna och 
betydelsen av samtalet. I detta fall misslyckades arkivet med att fostra en 
god meddelare, men upptecknaren försökte ändå producera den ideala 
uppteckningen, även om det skedde på ett annat sätt än hos Mattsson, 
Möller eller Eriksson. Svensks eventuella talanger togs dock inte vidare 
tillvara; de blev, sedan man avslöjat hans fusk, inte intressanta och han 
uppmanades därför inte att fortsätta. Han avslutade sin korrespondens 
med arkivet med orden "Hoppas med dessa åter gjorda uppteck. denna 
sorgliga historia skall vara brakt ur världen" (Brev till Å. C. mars 1940). 

Viktor Svensk var kanske inte alls ute efter att åstadkomma förfals-
kade folkminnesuppteckningar, men när han tyckte att tryckta skild-
ringar stämde med det material han kände till ur folkmun eller av egen 
erfarenhet, lånade han helt enkelt de stilistiska vändningarna och ut-
trycksformerna ur litteraturen. Dock höll han sig alltför nära sina förla-
gor och blev därför lätt att avslöja. Från ULMA:s sida reagerade man 
med bestörtning. Uppdraget att skriva för arkivet var ju ett förtroende-
uppdrag. Svensk hade svikit förtroendet, och det betraktades som ett 
allvarligt brott, kanske både av arkivet och av Svensk själv (som ju fak-
tiskt såg till att korrigera de "förfalskade" uppteckningarna och över-
sända dem i omarbetat skick). Eftersom han valde att arbeta på detta sätt 
klassades också hans material som falsarium och blev därmed ointres-
sant för arkivet. 

Även när det gällde Jonas Hjalmar Höglundh var det de icke-folkliga 
inslagen i uppteckningarna som bekymrade arkivet. Man vägrade därför 
skicka ordlappar till upptecknaren, eftersom "Ni ej kunde skilja på vad 
som var folkligt och icke" (Brev från E. 0. 1930-04-11). Det gällde 
exempelvis en samling talesätt som till vissa delar bedömdes som av 
"tarvligt slag". Ett exempel ur den var uttrycket "Å, man ä föll ingen 
August, fast man kursar mä limper", vilket inte kunde klassas som ge-
nuint (Brev från E. 0. 1930-09-30). Dessutom fick upptecknaren ständig 
kritik för att han slarvade med proveniens- och sagesmannauppgifter. 
Han kritiserades också för faktainnehållets värde i sitt inlämnade mate-
rial. Således ansåg man att en uppteckning rörande sägner om övernatur-
liga väsen var ett alltför "lättfånget" gods för att verkligen intressera 
arkivet. Om detta skrev t.ex. Johan Götlind 
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Tron rörande de övernaturliga väsendena är ganska väl belagd över hela landet. 
Forskningarna böra gälla folksederna och folktro för övrigt samt den folkdikt-
ning, som ännu är åtkomlig (Brev från J. G. 1930-04-04). 
Höglundh tycktes inte nämnvärt hörsamma de instruktioner arkivet gav 
honom och hans uppteckningar fortsatte därför att karaktäriseras som 
"så bristfälliga och tidsödande att arkivbehandla" att man inte ville ta 
emot fler av dem (Brev från E. 0. 1930-09-30). Hans material behövdes 
inte, och eftersom han var bångstyrig och inte tog instruktioner, tröttnade 
man på honom och ville bli av med honom. Men han fick i alla fall en del 
möjligheter att producera ett fullgott material. Ett sådant tillfälle var då 
Gunnar Granberg för sitt avhandlingsarbete försökte få honom att lämna 
uppgifter om skogsväsen från Attmar. Höglundh fick i det samman-
hanget noggranna instruktioner om lämpliga sagesmän: "Uppsök i första 
hand kolare och jägare. Det är hos dem som dessa traditioner äro att 
söka" (Brev från G. G. 1931-10-14). Men upptecknaren klarade inte 
uppgiften utan föll igenom sedan han uppgivit att det fanns ett manligt 
skogsrå. Reaktionen på hans frågelistsvar blev negativ. Campbell be-
skyllde honom rent ut för falsarier (Brev från Å. C. 1931-12-04), och 
Höglundhs material försågs med påskriften "Opålitliga uppteckningar. 
Bör ej användas" (ULMA 3532). Fortsättningsvis återsändes hans upp-
teckningar konsekvent och 1932 avfördes han slutgiltigt. Ett år senare 
avkopplades han också som upptecknare vid Nordiska museet, dit han 
lämnat några smärre uppteckningar om läkekonst (Annika Österman 
muntl. 1991-03-27, EU: Personalia). 

Höglundh anldagades således för det kanske värsta man kunde säga 
om en upptecknare: medveten förfalskning av folkligt material. På de 
grava anklagelserna svarade han att "jag har upptecknat efter mina sa-
gesmän och varken tagit ifrån eller lagt till något" (Brev till Å. C. 1931-
12-05). Utan att ta särskilt vid sig av misstankar och anklagelser fortsatte 
han dessutom att skriva. 

Det är naturligtvis svårt att av Höglundhs uppteckningar uttala sig om 
deras "äkthet". De innehåller till största delen välbelagt folkloristiskt 
stoff. De liknar andra uppteckningar genom att de är strukturerade med 
rubriker och inriktade på att meddela fakta. Men samtidigt är de ganska 
kortfattade och sinsemellan likartade, varför de skulle kunna vara inspi-
rerade av tryckta källor. Höglundhs fåtaliga brev till arkivet är även de av 
ett speciellt slag. Han verkar av korrespondensen att döma ha haft en 
mindre seriös inställning till sin uppgift än Mattsson, Möller, Eriksson 
och Svensk. Han var extremt upptagen av arvodesfrågorna. Han klagade 
gärna över hur illa arkivet betalade och menade: "Jag ser, att det lönar 
inte mödan stort att ägna mig så mycket åt minnesuppteckningar, vilket 
jag dock har lust med". Över huvud taget handlade stora delar av hans 
kortfattade brev om pengar. Han begärde t.ex. att arkivet skulle förskot- 
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tera honom 75-100 kronor, för att han i gengäld skulle komma in med 
värdefullt material. Och som han skrev "Hr Götlind bör ej befara, att det 
är något bluff i saken" (Brev till J. G. 1930-04-02). 

Höglundhs ordval och ton i breven till arkiven hade, särskilt om man 
jämför med Mattssons, Möllers och även Erikssons och Svensks, onekli-
gen inslag av högmod och förslagenhet. Kanske försökte han medvetet 
överlista arkivet och komma åt lättförtjänta pengar. Kanske hade han ett 
äkta intresse men ansåg att det var värt en del i arvode, eftersom han ju 
gjorde en kulturgärning. Hur som helst, från ULMA intog man en avvi-
sande attityd till upptecknaren. Hans starka intresse för arvodena föran-
ledde t.ex. Ella Odstedt att skriva till honom: "Ni tycks lägga uteslutande 
affärsmässiga synpunkter" på upptecknandet (Brev från E. 0. 1930-10-
06). Detta var naturligtvis oförenligt med forskarnas oegennyttiga ideal 
(jfr Bourdieu 1992:2 s. 51 f., 181).36  

Svensks uppenbara men fåfänga strävan att försöka åstadkomma den 
ideala uppteckningen, och Höglundhs mer oseriösa försök att tillägna sig 
bara det absolut mest elementära för att få lite honorar, visar tydligt på 
undersökningarnas inbyggda sårbarhet. I systemet att samla material 
med hjälp av ortsmeddelare fanns möjlighet till falsarier av olika slag. 

Vad S. Sundkvist ... beträffar, så var det för mig ett veritabelt lidande att ha med 
den människan att göra ... främst därför, att jag aldrig kunde känna mig viss 
huruvida hon ljög eller talade sanning. Säkerligen har hon lånat böcker och läst 
sig till en del och blandat in sådant hon genom läsning tillegnat sig i vad hon 
själv kommit ihåg eller hört andra berätta (Brev från C.-M. B. till J. E. 1938-12-
17). 

Slutligen ber jaa få meddela, att C. Wiking tidigare upptecknat för Landsmåls-
arkivets räkning. Ar 1935 blev han avkopplad, emedan han levererade litterärt 
material, hämtat bl.a. ur 'Värend och virdame'. De delar jag sett av hans upp-
teckningar förefalla i allmänhet synnerligen opålitliga (Brev från J. E. till C. W 
v. S. 1939-08-09). 

36  Efter drygt trettio års tystnad sände Höglundh i december 1965 på nytt in uppteckningar 
till ULMA. De mottogs av arkivarien Åsa Nyman, som också tackade för dem. Hon påpe-
kade därvid att de måste förses med nödiga upplysningar om tid, plats och sagesmän. 
Upptecknaren fick således komplettera med dessa uppgifter. Nyman antog att Höglundh 
inte tidigare haft kontakt med arkivet, och förutsatte därför att han inte kunde antas veta 
detta (Brev från Å. N. till J. Hj. Höglundh 1965-12-23). Men anmärkningen är mycket 
intressant. Efter trettio år hade Höglundh således inte lärt sig hur proveniens- och sages-
mannauppgifter enligt arkivets matris borde se ut — eller så struntade han i det! Uppenbar-
ligen bet alltså inte den beska kritiken på honom. 

Också i korrespondensen på 1960-talet var Höglundh missnöjd med honoraren. Således 
skrev han till Nyman om en ersättning på 85:- att "det var i minsta laget" (Brev till Å. N. 
1966-03-11). Nyman svarade i oegennyttans namn med att hänvisa till att arkivet för sin 
existens var beroende utav människors eget intresse av att skriva, och att uppteckningsar-
bete aldrig kunde löna sig ekonomiskt (Brev från Å. N. 1966-03-18). Höglundh intresse-
rade sig således ännu mest för arvodesfrågorna. Nu bemöttes han emellertid inte på samma 
sätt som under 1930-talet. Det berodde naturligtvis på att arkivets syn på insamling delvis 
hade förändrats (Lilja 1991:3 s. 17 f.). 
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Därför var inskolningen av ortsmeddelare så viktig. Det gällde att bygga 
upp ett ömsesidigt förtroende som uteslöt tanken på fusk. I fallet Svensk 
fanns inte detta förtroende. Kanske utlöstes därför hans agerande av att 
han kände trycket att skriva på ett visst sätt för att bli godkänd av arkivet. 
Kanske var Viktor Svensk en god berättare, som om han fått skriva fritt 
aldrig skulle ha förfallit till avskrifter. Nu fick han dock inte visa sitt 
"rätta jag". Ty han tycks ha uppfattat det så att det egentligen var vikti-
gare att han följde reglerna än att han lämnade de uppteckningar han 
förmådde från Fasterna (jfr brev från V. S. till Å. C. mars 1940). Samtalet 
mellan arkivet och upptecknaren blev misslyckat i hans fall. 

Inte heller Jonas Hjalmar Höglundh fick chansen att bli en god bygde-
meddelare. Arkivet hade inget behov av honom. Till skillnad från Svensk 
uppfyllde han i princip inga krav. Även om han faktiskt försökte föra 
ULMA bakom ljuset genom att lämna påhittade eller avskrivna uppgif-
ter, försökte han till vissa delar följa de formella krav som framhölls. 
Han ställde exempelvis upp sitt material efter rubriker på känt arkivma-
na Men liksom Svensk fick han aldrig chansen att lämna det material 
han möjligen var kapabel till. Man intresserade sig t.ex. inte för hans 
"undermåliga", "ofolkliga" talesätt. Men hade han fått skriva efter sin 
förmåga kanske även han hade blivit en god meddelare. Men liksom i 
Svensks fall misslyckades samtalet mellan upptecknaren och arkivet. 

"Kännedomen om allmogekulturen är kännedomen om 
grundbeskaffenheten hos vårt eget folk"37  
Med Mattsson, Möller och i viss mån Eriksson diskuterade arkivet på till 
synes lika villkor, medan i korrespondensen med Svensk och Höglundh 
den oförblommerade, vetenskapliga kritiken kom fram. Arkivarierna an-
vände där makt på ett synnerligen påtagligt sätt. De inte bara manipule-
rade, de hotade och straffade också. Som ett viktigt maktmedel ser jag 
t.ex. användningen av frågelistmetoden. Som jag tidigare visat ansågs 
frågelistan vid ULMA vara det förnämligaste sättet att samla in material. 
Det är därför viktigt att notera att de goda bygdemeddelarna Mattsson, 
Möller och Eriksson betroddes med många sådana uppdrag, medan 
Svensk och Höglundh huvudsakligen fick lämna fria uppteckningar. De 
fria uppteckningarna hade inte tillnärmelsevis samma höga status. 

Brevväxlingen säger mycket om förhållandet mellan forskarnas och 
folkets skilda verklighetsuppfattningar, om vad för slags material 
ULMA:s arkivarier ville lägga till samlingarna och om hur de såg på 
folkkulturen. Men den avslöjar också hur makt utövades för att hävda en 
självpåtagen rätt till tolkningsföreträde. Och framför allt visar brevväx- 

SOU 1924:26 s. 1. 
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lingen i sin helhet att makten var relationell, inte absolut. Den var hete-
rogen och den var rörlig. Gemensamt för den var att det var först då 
upptecknarna bröt emot reglerna som den blev riktigt tydlig. Makten 
skapades således i relationen mellan arkivet och upptecknarna och den 
tog sig skilda uttryck beroende på hur motståndet mot den utformades 
(Foucault 1980, s. 117 if., 1982 s. 217). 

Arkivets strävan att lära upptecknarna att göra uppteckningar på ett 
korrekt sätt lyckades väl i både Mattssons och Möllers fall. Mattsson 
skrev därom betecknande att 

Det är alldeles på sin plats att man göres uppmärksam på sådant som kan vara 
tvivelaktigt, ty det är av vikt att allt i ett frågelistsvar blir så verklighetstroget 
som möjligt (Brev till L. L. nov. 1929). 

Det är det roligaste jag vet att få komplettera en lista, ty hur försiktigt man än 
tycker sig utföra arbetet, så blir det alltid något ord som blir dunkelt. Under Eder 
mästerliga ledning är jag övertygad om att få med (praktiskt taget) allt som finns 
av ordförrådet (Brev till L. L. 1930-12-30). 

Kanske ännu mer tillmötesgående var Möller som till Götlind skrev: 
"Och så får jag bedja om överseende för att jag i föregående sändning 
fick med en del mindrevärdigt" (Brev till J. G. 1931-01-14) och "Jag 
skall söka se till att mera specifierat förklara orden" samt "Angående 
genus och böjningar av orden så skall jag hädanefter ställa mig Edra 
anvisningar till efterrättelse" (Brev till J. G. 1932-01-28, 1934-09-16). 
Mattsson och Möller visade på så sätt sin vilja att låta sig vägledas till 
det "riktiga" viset att skriva en uppteckning till arkivet. De erkände arki-
variernas "rättighet att rätta" (Bourdieu 1992:1 s. 46) därför att de delade 
dessas syn på målet för arbetet. Ty som Mattsson så träffande uttryckte 
sig: "Huvudsaken är att svaren bli så fullständiga och tydliga som möj-
ligt" (Brev till B. L. 1929-07-04). 

Eriksson intog aldrig den samarbetsvilliga, stundtals intill underdå-
nighet gränsande, attityd som var så märkbar hos Mattsson och Möller. I 
stället hotade han med att ge upp upptecknandet efter all kritik eftersom 
"jag tydligen saknar förmåga att göra nöjaktiga uppteckningar" (Brev 
1929-10-24). Hans motsträviga attityd ledde till att arkivet fick begagna 
honom på ett annorlunda sätt än Mattsson och Möller. Men Eriksson 
stod ändå inte helt fri i sitt förhållande till arkivet; han fostrades, som jag 
visat, bara på ett annat sätt av Campbell, och då på ett sätt som gagnade 
dennes speciella önskemål. 

Mattsson, Möller och Eriksson producerade, fastän på lite olika vis, 
den ideala uppteckningen. Erkännandet kom också: dels direkt genom 
beröm eller konstruktiv kritik i korrespondensen, dels på sikt genom att 
deras material bearbetades för och användes i ordboksarbetena och 
andra textutgåvor. De tre ortsmeddelarna var sinsemellan ganska olika, 
men de är ändå mycket goda exempel på typiska medarbetare i fältet. 
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Det var således deras kunskap, intresse och benägenhet som gjorde dem 
till "mönster för en god bygdemeddelare". De ansåg nämligen, liksom 
arkivet, att det var deras plikt att till kommande generationer "bevara 
åtminstone ett blekt minne av deras förfäders levnadssätt och språk" 
(Levander 1914 s. 1).38  

Den ideala uppteckningen på individnivå 
Ett studium av korrespondensen mellan arkivet och upptecknarna visar 
att arkivet under hela undersökningsperioden med hjälp av anvisningar, 
instruktioner, kriarättning, beröm, hot och bestraffningar försökte på-
verka upptecknarna att skriva på ett särskilt sätt. De skulle iaktta vissa 
formella krav, de skulle befria texterna från personliga reflexioner och 
subjektiva värderingar, de skulle föredra vissa av arkivet prioriterade 
ämnen, de skulle tillse att alla faktauppgifter som lämnades var ordent-
ligt bestyrkta av flera sagesmän osv. De instruktioner som gavs gör det 
tydligt att det fanns en färdig föreställning om hur uppteckningar borde 
se ut. En god bygdemeddelare skulle tillgripa alla medel för att tillmö-
tesgå arkivets förväntningar, och gjorde han det kunde han motsvara 
kraven och producera den ideala uppteckningen. 

Undersökningen av de tre upptecknarna Mattson, Möller och Eriksson 
visar dock att den ideala uppteckningen, vare sig formellt eller innehålls-
ligt, var en helt statisk storhet. Den kunde utgöras av en god dialektupp-
teckning, en god berättande framställning eller en god refererande sam-
manställning. Jag vill därför hävda att forskarna vid arkivet, trots sin 
maktställning tvingades ta viss hänsyn till de personliga förutsättningar 
och den speciella kunskap de enskilda upptecknarna hade. Samtidigt för-
klaras naturligtvis variationerna i den ideala uppteckningen av att de 
enskilda forskarna hade olika kunskapsmål. Levander sökte ord för sin 
Dalmålsordbok och Mattsson försåg honom med dem. Götlind sökte i 
och för sig också dialektord för sin Västgötaordbok, och han fick dem av 
Möller, men Götlinds folkloristiska intresse gjorde att han även fann 
visst värde i Möllers berättelser. Campbell slutligen använde samman-
ställaren och bearbetaren Eriksson, när han behövde långa, samman- 

38  Mattsson, Möller och Eriksson tillhör alla tre de verkligt stora upptecknarna vid ULMA. 
Deras material används och citeras ännu flitigt och de två förstnämndas språkliga uppgifter 
anses äga stor tillförlitlighet. De har alla tre genom sin verksamhet bidragit till att skapa 
bilden av språket och kulturen på Sollerön, i Korsberga och Vilhelmina socknar. Matts-
sons material har t.ex. utnyttjats skönlitterärt av författaren Pelle Sollerman i två böcker, 
Svarten (1986) och Svartull (1988). Möllers uppteckningar används flitigt av den lokala 
hembygdsföreningen, där sonsonen Arne är en av de drivande krafterna (Arne Möller 
muntl. 1990-02-08). Erikssons material begagnades av Marianne Liliequist i hennes av-
handling Nybyggarbarn (1991). Erikssons insatser ledde också till att han fick ett formellt 
erkännande av vetenskapen i form av ett hedersdoktorat vid Uppsala universitet 1978 
(Österman 1991 s. 65). 
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hängande skildringar av ett kulturförlopp. På så vis kom de tre uppteck-
narna att tillfredsställa olika kunskapsmål. Det var således när forskaren 
och upptecknaren kunde enas om uppteckningens form och innehåll som 
en ideal uppteckning uppstod, när de var överens om att iaktta de spel-
regler som gällde inom fältet och i den speciella relationen mellan fors-
kare och upptecknare (Bourdieu 1992:2 s. 132). Men det är intressant att 
notera att denna uppteckning inte alltid kunde beordras fram, såsom i 
fallet Svensk och Höglundh vilka inte klarade av eller ville följa de reg-
ler som gällde inom fältet. 

Det som förenade de olika varianterna av ideal uppteckning var upp-
tecknarnas villighet att underordna sig de grundläggande regler om ur-
val, form och innehåll som ställdes upp och att göra det på ett riktigt sätt. 
Makten, dvs, forskarnas självpåtagna rätt att sätta gränser för vad som 
var folkkultur och vad som inte var det, att benämna, kategorisera och 
klassificera kulturens yttringar, att manipulera och rätta, utövades visser-
ligen, men motståndet tystades inte helt och i viss mån gavs därför upp-
tecknarna, menar jag, naturligtvis på forskarnas villkor, möjligheter att 
vara medskapare och medtolkare av kultur. Det motstånd med vilket de 
mötte makten skapade förutsättningar för kreativitet och förnyelse (Fou-
cault 1987 s. 227). Men detta förhållande blir inte tydligt vid en gransk-
ning av korrespondensen i stort, utan först efter en inträngande studie på 
individnivå av samarbetet mellan de båda parterna. Ty först på mikropla-
net blir betydelsen av samtalet mellan forskaren och upptecknaren tyd-
lig. Utifrån detta vill jag alltså hävda att arbetet med att dokumentera 
den svenska folkkulturen var resultatet av en överenskommelse mellan 
arkivet och upptecknarna, en överenskommelse där arkivets idéer domi-
nerade, men där upptecknarna ändå i viss mån blev medskapande sam-
talspartners. De dominerade kunde således påverka hur folkkulturen fick 
beskrivas. 



V. Avslutande resonemang 

Utifrån den undersökning jag företagit i denna studie vill jag påstå att en 
ideal uppteckning var en text som motsvarade tidens forskningsideal, 
som motsvarade ämnesföreträdarnas åsikter om hur kulturen såg ut och 
hur och till vilka delar den skulle beskrivas. Det var också en text som 
uppfyllde vissa formella och innehållsliga krav på tydlighet, fullödighet, 
detaljstringens och väsentlig information. Men det var dessutom en text 
som präglats inte bara av forskaren utan också av den enskilde uppteck-
naren, den upptecknare som rätt uppfattat arbetets yttersta mål. Detta 
yttersta mål handlade om att åt eftervärlden lämna en pusselbit till den 
svenska folkkulturens historieskrivning. 

Varför var det så viktigt att försöka producera en ideal uppteckning? 
Varför nöjde sig arkivarierna inte bara med att samla (fakta)material, 
vilket var deras främsta uppdrag? Fanns det någon övergripande styrande 
princip som motiverade undersökningarna och som var överordnad de 
subjektiva urval av geografiska och/eller sakliga områden som forskarna 
gjort utifrån sin expertis och sina personliga forskningsintressen? 

Räddningsaktionen — insamlaretik och professionell strategi 
En sådan övergripande styrande princip vill jag söka i tanken på att arbe-
tet med att dokumentera folkkulturen bedrevs som en räddningsaktion. I 
idén om räddningsaktionen låg implicit tanken på att rädda det som 
främst hotades av undergång, dvs, det äldsta, det försvinnande (jfr 
BringUs 1986 s. 36, Löfgren 1988 s. 159). Det som av samtidens fors-
kare och upptecknare uppfattades som mest förgängligt blev därför hu-
vudföremål för insamling.1  Gång på gång betonades det att det var ett 
redan passerat tidsskikt som främst skulle dokumenteras: 

... det som har det största intresset, blir nog det gamla, som nu till största delen 
är förstummat eller förbleknat (Geijer 1932:3 s. 160). 

Av det skälet blev räddningsaktionen en viktig princip för urvalet av det 
gamla, det bondska och folkliga, det muntligt traderade; allt det som 

1  Att räddningstanken än idag är ett etnologiskt grepp visar sig t.ex. i ett upprop från 
Nordiska museet 1990 kallat "Rädda 1900-talet" (Bursell 1990 s. 8 if.). Orvar Löfgren 
gjorde samma reflexion i en föreläsning i samband med Folklivsarkivets i Lund 75-årsju-
bileum 1988. Löfgren menade att idag heter det "Rädda den siste punkaren i Malmö" 
(Löfgren muntl. 1988). 
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uppfattades som statt i upplösning i det framväxande moderna samhäl-
let. Räddningstanken fick således funktionen att sortera ut det som inte 
uppfattades som hotat. Därav föll t.ex. det som betraktades som modernt 
eller som samtidsfenomen bort. Därför sorterades också det lärda och 
litterärt påverkade ut. Detta tenderade därmed att bli icke-forsknings-
bart, icke-folkkultur (jfr Campbell 1939 s. 70, Kildegaard 1995 s. 11). 

Räddningsaktionen var en kamp med tiden och den frambrytande mo-
derniteten, som hotade att upplösa eller helt ödelägga den genuina, 
svenska folkkulturen. 

I en tid av sådan traditionsupplösning som vår ... det är ett i upplösning och 
utdöende statt material, som det gäller att snarast möjligt tillvarataga och sovra 
(Geijer 1932:3 s. 175). 

Men problemet bestod inte endast i att folkkulturen dog; värre var kan-
ske att den inte tycktes få någon värdig ersättning; kulturen i forskarnas 
samtid blev "sämre" och hotade dessutom att utjämna eller utplåna de 
regionala skillnaderna mellan olika bygder. Lars Levander sammanfat-
tade detta synsätt mycket betecknande. 

Mången säger: 'Vad tjänar det till att göra sig så stort besvär att gräva efter allt 
gammalt? Skriv i stället upp, hur det är nu! Annars måste om femtio år någon 
komma och fråga de gamla, hur allting var på 1910-talet'. Den, som så säger, 
förbiser en viktig sak, nämligen att vi nu levande människor befinna oss på 
gränsen mellan två tidevarv, en gräns, så skarpt dragen, att något liknande säker-
ligen ej på århundraden förekommit ... de krafter, som skulle i grunden bryta 
ned och förstöra den gamla bondekulturen, började först på 1870- och 1880-
talen på allvar sitt verk ... denna utjämning, denna förstöring av allt för de olika 
bygderna utmärkande och egendomligt fortskrider år för år med snarare ökad än 
minskad hastighet (Levander 1914 s. 1 f.). 

I detta citat uttryckte Levander någonting mycket viktigt, nämligen att 
räddningstanken fungerade som ett slags forskarnas etik. Det fanns nå-
got av hjältemod i räddningsaktionen. Det är naturligtvis skälet till att 
den framför allt artikulerades när arkivarbetet diskuterades i den publika 
sfären, t.ex. i tidningar och i radio. Där användes den som ett slagkraftigt 
och oemotsägligt argument för insamlingens angelägenhet (Lilja 1991:1 
s. 89 if., 1992 s. 97 if.). Forskarna uppträdde i brandkårsutryckningar 
som en sorts nationella väpnare. De räddade inte för sitt eget höga nöjes 
skull utan för allas vår skull, för Landets och Folkets väl. De offrade sig 
i kampen för att ta tillvara det nationella och svenska och för att bevara 
bitar av den folkliga historien för framtiden och de gjorde det trots brist 
på verklig förståelse för sin syssla. 'Jr  det ligger i appellen "Rädda ..." 
implicit en vädjan om hjälp och förståelse. Det är ett rop ur underläge 
redan från böljan. Men som Levander påpekar fick forskarna inte alltid 
denna förståelse. Tvärtom ifrågasattes deras strävan. De fortsatte ändå 
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att rädda! De drevs nämligen av oegennytta, denna egenskap som låg 
inbyggd i den intellektuella och vetenskapliga självuppfattningen (jfr 
Bourdieu 1992:1 s. 24). Denna i& delade de goda bygdemeddelarna 
med vetenskapsföreträdarna. Därigenom blev de, liksom forskarna, kul-
turhjältar. 

Levander pekade även på en annan viktig aspekt, nämligen åsikten att 
den gamla kulturen endast kunde räddas i form av fragment (jfr Dundes 
1974 s. 1 if.). Det var egentligen för sent att rädda allt, därför fick fors-
karna nöja sig med att åtminstone ta tillvara rester och försöka få med så 
många som möjligt av dem. Levander såg det såsom sin uppgift att "i 
våra gammaldags bygder" göra de uppteckningar "som skola giva kom-
mande tiders svenskar åtminstone en aning om, huru deras förfäder levat 
och arbetat" (Levander 1914 s. 2). 

Skälet till att bara rester eller fragment fanns att hämta var naturligtvis 
att tiden och förändringen gått hårt åt den gamla svenska folkkulturen, 
den allmogekultur som "i släkte efter släkte från vår historias början 
hade ... fört sin egen självständiga tillvaro" men vars "gamla självstän-
diga egenart bröts ner av 1800-talet" (SOU 1924:26 s. 1 f.). Levander, 
som hämtade sina exempel från Åsens by i Älvdalen i Dalarna, menade 
att denna förändringsprocess börjat på allvar först under 1870-talet. 
Fram tills dess "rådde den gamla tiden så gott som obruten".2  Den för-
ändring som sedan inträdde, med de "många främmande, lösa arbetarna, 
handelsbodarna, språkets uppblandning med massor av nya ord, de 
gamla sedernas förflackning och försvinnande" och som i hans samtid 
bara accelererade innebar "att slå de sista spikarna i det gamla bondeli-
vets likkista" (Levander 1914 s. 2). De goda bygdemeddelarna fick såle-
des medverka till räddningen av någonting åtråvärt och svåråtkomligt. 
Detta förhöjde än mer värdet av deras arbete. 

Vi som idag gärna föreställer oss att förändringar går så mycket snab-
bare än för 50-100 år sedan, vi som lever i ett postmodernt informations-
samhälle, där något av det mest utmärkande är just snabbheten i föränd-
ringsprocessen, kan här lätt känna igen oss. Även 1910-talets forskare 
ansåg sig alltså leva i ett modernt och snabbt föränderligt samhälle. I 
ljuset av detta blev naturligtvis räddningsaktionen både viktig och bråd-
skande. Och den fick, åtminstone inledningsvis, något av "jägar- och 
samlarkaraktär". 

Men räddningsaktionen var inte bara fråga om ett slags forskarnas etik. 
Den fungerade också som en mänsklig och professionell strategi, som ett 
sätt att klara av en enorm uppgift. Räddningstanken uteslöt inte urval och 
prioriteringar. Den erbjöd dels en tidsmässig, dels en saklig avgränsning 
av ett obegränsat material. Det var också för den tidens insamlare svårt 

2  Det kan vara av intresse att jämföra detta påstående med utvecklingen av industrin. Den 
tog verklig fart under just 1870-talet (Jörberg 1984, Larsson 1993). 
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att överblicka samtidens mångfald och ge en representativ bild av folk-
kulturen. Ett sätt att lösa problemet ser jag i den redan från början ensi-
digt retrospektiva hållningen. Genom att bondesamhället tydligt utmejs-
lades som objekt gjordes nämligen undersökningarna hanterliga rent 
tidsmässigt. Med hänvisning till behovet och värdet av att i första hand 
rädda det gamla, det fragmentariska och det döende slapp man dessutom 
ta ställning till vad samtidens mångfald egentligen innebar. 

Saldigt sett medförde räddningsaktionen följdriktigt att det var områ-
den som tillhörde just det äldre bondesamhället som kom att dokumente-
ras. Det innebar att vissa samhällsgrupper såsom arbetare, överhet och 
utbildade m.fl. uteslöts. Det innebar också att vissa näringar eller lev-
nadsförhållanden som inte omfattades av allmogebefolkningen föll utan-
för undersökningarna. När J. A. Lundell i Svenska Landsmål 1914 i sin 
artikel Om uppteckning av folkmål gav praktiska råd för upptecknare 
föreslog han som lämpliga ämnen för "täxter" bl.a.: skildringar av arbete 
och materiella kulturföremål, seder och bruk, föreställningar och sägner, 
levnadsteckningar, sagor och äventyr, ordspråk, ordstäv osv. (Lundell 
1914 s. 37 if.). Några synpunkter på vad som inte borde tas upp gav han 
emellertid inte. 

Det tycks därför vara först när forskarna från mitten av 1920-talet 
upphörde att vara jägare och samlare, som med glädje och tacksamhet 
tog emot det material de erbjöds, som det sakligt sett började göras ett 
striktare urval. Nu handlade det inte längre om att bara rädda det ut-
döende från allmogesamhället, nu handlade det om att rädda det som 
ansågs väsentligast bland detta döende. Räddningsaktionen fick där-
med delvis nytt innehåll. Insamlarna tenderade att göra allt kräsnare 
urval ur den mängd uppgifter som stod att hämta. Kvantitetstänkande 
ersattes av kvalitetstänkande. De räddade någonting värdefullt, det 
sista av någonting. 

Som en följd av den vanliga schablonmässiga uppfattningen faller man vid sam-
landet lätt in i den metod ... "rubb stubb" ... som ... lätt gör att det mera bety-
delsefulla drunknar i mängden av det, som är mindre betydelsefullt eller rent av 
betydelselöst (Geijer 1932:3 s. 171). 

En förutsättning för detta var att forskaren blivit professionell specialist. 
Som sådan blev han sakkunnig i svensk folkkultur. Han kunde utifrån sin 
samlade kunskap bedöma exakt vilket slags material som borde samlas 
och också var detta material stod att få, eftersom han hade en samlad bild 
av folkkulturen. Forskarens självuppfattning ledde till att undersökning-
arna tenderade att bygga på ett allt striktare urval ur den materialmängd 
som stod till buds. 

I detta tänkande fanns naturligtvis etik; det var fortfarande fråga om 
en oegennyttig räddningsaktion. Men här fanns också strategi. Det blev 
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därför inte bara en fråga om makt över kunskapsområdet, det blev också 
en fråga om att i det vardagliga arbetet praktiskt lösa en arbetsuppgift av 
obegränsat slag. Allteftersom materialmängderna ökade insåg forskarna 
att allt inte kunde sparas, allt inte kunde hinnas med. Undersökningarna 
begränsades därför inte endast tidsmässigt utan även innehållsligt. Rädd-
ningstanken förblev dock styrande princip, även om det nu inte längre 
handlade så mycket om kvantitativt som kvalitativt räddningsarbete. 
Som expert på svensk folkkultur kunde forskaren med hjälp av rädd-
ningsidén bedöma exakt vad som var mest av nöden att rädda. 

Hela detta område av folkdiktningen [skämtsagan] kräver stor uppmärksamhet 
och urskiljning av insamlingsledningen, så att ej onödigt arbete nedlägges på 
mindervärdigt material. En särskild svårighet erbjuder här liksom inom så 
många andra områden det förhållandet, att en del muntlig tradition går tillbaka 
på skillingtryck och folkböcker, som hittills icke äro i tillräcklig utsträckning 
kända och registrerade (Campbell 1939 s. 79). 

Arkivets undersökningar och urvalsprinciper motiverades alltså utifrån 
en övergripande räddningstanke och en i& om det gamla materialets 
högre kvalitet i enlighet med den devolutionistiska premissen. Rädd-
ningstanken styrde således insamlingsarbetet i stort och uppfattningen 
om hur den ideala uppteckningen skulle se ut. 

De upptecknare som delade synen på räddningsaktionens primat var 
också de som hade åtminstone potentiella möjligheter att lyckas produ-
cera den ideala uppteckningen. De var överens med forskarna om att det 
var av vikt och värde i sig att åt eftervärlden bevara dokument om hur det 
en gång varit. Detta uttrycktes av ämnesföreträdarna när dessa prisade 
allmogens intresse för deras sak. 

Intresset för folkminnesräddningen har också sina uppmuntrande moment. 
Framförallt däri att så många ur allmogens egna led nu äro vakna för detta in-
tresse o. villiga att ta del i räddningsarbetet ... verkar av ren kärlek till saken 
(Brev från H. C. till T. E. 1921-05-08). 

Men det omvittnades också ofta av upptecknarna själva, ibland med ord-
vändningar som avslöjar att de lärt sig inse betydelsen av att dokumenta-
tion gjordes. 

Det kanske roar en mordän tid te höra hur vi gamla har haft det ... (Brev från J. 
Lundström till I. N.-G. 1938). 

... jag tyckte det är hvar och ens skyldighet sedan man blivit upplyst om det 
men folk har inget intresse för det gamla och inget minns di ... (Brev från J. 
Lundström till G. G. 1932-10-15). 

Det är ett högintressant arbete detta med forskning i äldre tiders folkliv, språk, 
seder och bruk, byggnadssätt m.m. Minnena hopa sig alltmer ju mer man tränger 
in i saken. Hågkomster och upplevelser vilka man lemnat åt glömskan och ansett 
som värdelösa, stundom simpla och löjliga att uppteckna, träda fram som påtag- 
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liga verkligheter vilka äro av stor betydelse som kulturskildringar och väl värda 
att bevara för eftervärlden (Brev från Fräs E. Andersson till L. L. 1937-10-31). 

Men jag underordnar mig gärna Edra föreskrifter och frågelistor om jag kan 
göra forskningen en tjänst och hjelpa till att bevara något av fädernas kultur och 
seder (Brev från A. Johansson 1934-06-21). 

De goda bygdemeddelare som lyckades producera den ideala uppteck-
ningen delade inte bara synen på räddningsarbetet som viktigt i sig. De 
hade också förmågan att uppleta svåråtkomlig, åtråvärd kunskap och de 
hade förstånd att ur denna kunskapsmassa särskilja exakt vilken kunskap 
som var mest värdefull och legitim. De hade också förmågan att på ett 
riktigt sätt överlämna denna kunskap till framtiden. Här sammanföll de-
ras habitus med forskarnas (Bourdieu 1994 passim). 

Räddningsaktionen syftade således till att för framtiden bygga upp en 
minnesbank av historiska uppgifter om det förflutna, om den egna histo-
rien. Resultatet blev också en enorm materialbas för forskningen att ösa 
ur. Men frågan kvarstår: Varför var det så viktigt att rädda det gamla och 
försvinnande, det som upplöstes och förklingade, det som var för svagt 
för att överleva i det moderna samhället? För att kunna besvara frågan 
måste jag flytta fokus från den ideala uppteckningen och se till insam-
lingsarbetet och dess följder i stort. 

Kulturell kritik 
Skälet till att forskarna var så ensidigt upptagna med att rädda det gamla 
(det "förmodema"), det som mest uppenbart avvek från den egna samti-
den, var, menar jag, att arbetet implicit var ett slags kulturell kritik. I 
uppvärderingen av det förmoderna låg en kritik mot det moderna, repre-
senterat av teknik, industrialism och stadskultur, en kritik mot insamlar-
nas egen samtid. Det allmogesamhälle undersökningarna syftade till att 
skapa en bild av framställdes som ett samhälle kännetecknat av kollekti-
vitet och låg teknisk utveckling. Det var ett samhälle där hushållet var 
minsta enhet och där grundpelarna var släkten, lokalsamhället, religio-
nen och traditionen (jfr Giddens 1990 s. 100 if.). Som sådant stod det i 
kontrast till den egna samtiden som präglades av individualism, sekula-
risering, frigörelse från traditionen, storskalighet och ökande globalise-
ring (jfr. a.a. s. 106 if., von Wright 1995 s. 75 if., Berger 1977 s. 70 if.). 
Det var ett samhälle där moderniteten ännu inte "stört" balansen eller 
"brutit ned" ordningen (SOU 1924:26 s. 3). Som sådant var det dock en 
konstruktion, en utopi, ty det samhället hade aldrig funnits. Det var en 
tankefigur, ett idealtillstånd, en konstruktion. 

Det samhälle forskarna mötte i fältarbetet såg heller inte ut så. Vid 
sekelskiftet 1900 var Sverige ännu ett bondeland där bara 1/5 av befolk-
ningen bodde i städer och industriarbetarna utgjorde 1/4 av arbetarbe- 
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tolkningen. 1939 däremot var endast 1/3 av befolkningen lantbrukare 
och industriarbetarna var den helt dominerande arbetargruppen. Under 
det tidiga 1900-talet var inflyttningen till städerna också omfattande. 
Den kulminerade under 1930-talet (Larsson 1993 s. 15 f., Hellspong/ 
Löfgren 1977 s. 23 if.). Sverige stod mitt i en omvandling från åker-
brukssamhälle till ett modernt stadssamhälle. Jordbruket var dessutom 
vid tiden för undersökningarna i hög grad industrialiserat. Den nya tek-
niken hade ersatt flera av de fysiskt krävande arbetsmetoderna varvid 
effektiviteten hade ökat (jfr Norborg 1993 s. 56 f., Jansson 1987 s. 24). 
Den enskilde bonden hade knappast anledning att beklaga denna tek-
niska utveckling. Industrinäringarna, som växte med kraft och intensitet 
under det tidiga 1900-talet, hade redan tvingat många att bryta upp från 
torvan, så även om jordbruket ännu på 1930-talet var en dominerande 
näring hade industri- och tjänstesektorerna börjat komma i kapp (Lars-
son 1993 s. 20). Sverige var således i realiteten inte ett utpräglat allmo-
gesamhälle längre. 

De människor forskarna mötte i fältet var i lika hög grad som de själva 
involverade i det moderna livet. De var samtidiga med insamlarna, men 
denna samtidighet förnekades dem konsekvent av forskarna, när dessa 
betonade betydelsen av det gamla eller när de förvandlade kulturbyggare 
till rapportörer (jfr Fabian 1983 s. 37 if., Kildegaard 1995 s. 10 f., Nils-
son 1989 s. 164 if.). Ett belysande exempel på att sagesmännen dock inte 
själva ansåg sig leva i en annan tid är en utsaga av en estlands-svensk 
kvinna. Hon kände besvikelse och frustration över att de forskare (bl.a. 
Nils Tiberg från arkivet i Uppsala) som under 1920- och 1930-talen be-
sökte hennes by på Lilla Rågö bara ville se det gamla som hon skämdes 
över men inte det nya och fina som hon kände stolthet över (Lisa Wester-
holm muntl. 1988). 

Genom att ensidigt undersöka ett konstruerat, utopiskt samhälle 
ställde forskarna också den egna tidens upplevda turbulens och kaos 
("förstörelseverket") mot en stabil och harmonisk bild av tillvaron ("det 
svenska allmogesamhället"). Det tidiga 1900-talet präglades nämligen 
inte av vare sig harmoni eller stabilitet; i stället präglades det både poli-
tiskt och socialt av kamp, uppbrott, nyordning, av klasskamp med strej-
ker och arbetskonflikter som följd (Norborg 1993 s. 44 if., 76 if.). Mot 
detta blev det harmoniska, statiska bondesamhället en motvikt; en före-
ställd autentisk dåtid ställdes mot en inautentisk samtid (Fabian 1983 s. 
6 if.). Föreställningen om dåtiden var alltså starkt nostalgisk; den inne-
höll vemod och längtan efter någonting försvunnet och förlorat, efter ett 
slags trygghet som funnits i det förgångna, efter ett bättre samhälle (Kil-
degaard 1995 s. 12 if., Wolf-Knuts 1994 s. 72 f.). 

Den kulturella kritiken bedrevs naturligtvis inte som någon praktisk 
politik för att driva fram förändringar som skulle leda till ett upprättande 
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av det utopiska samhället. Men den saknade därför inte politiska impli-
kationer, eftersom den var en kommentar till samtidens förhållanden (jfr 
Kildegaard 1995 s. 13). Den var en intellektuell övning, ett slags ideolo-
gikamp med udden riktad mot t.ex. arbetarrörelsen, som vid denna tid 
växte sig allt starkare och fick större politiskt inflytande i samhället. Med 
sin socialistiska ideologi, sin kampideologi som ytterst syftade till att 
omfördela den ekonomiska och politiska makten i samhället, utmanade 
den den borgerliga ideologin, "Kulturen" (jfr Löfgren 1982 s. 47 if., 
1993:2 s. 220 f.), på ett helt annat sätt än bönderna, som i och med att de 
utgjorde en krympande grupp, knappast var något hot alls. 

En möjlig tolkning av forskarnas intresse för och uppvärdering av 
folkkulturen i denna begränsade mening ligger nämligen i exkluderingen 
av den i huvudsak internationalistiska arbetarrörelsen (jfr Bourdieu 
1992: 1 s. 181 if., 289 if., 1994 s. 31 if., 54 ff.). I uppvärderingen uteslöts 
sådana grupper som inte delade forskarnas syn, t.ex. arbetarna. De de-
lade inte automatiskt uppfattningen om det gamla samhällets högre 
värde. Den bild forskarna målade upp av det förgångna bör illa ha stämt 
med arbetarnas bild. Deras bild handlade knappast om harmoni, neutra-
litet, samförstånd och balans, men om konflikter, förnedring och under-
kastelse parad med kamp, självkänsla och stolthet (Hirdman 1948 s. 208, 
Johansson 1983 s. 29 if., 75 if., 125 if., 214 if.). Men viktigare var kan-
ske att arbetarrörelsen i form av socialdemokratin var en maktfaktor att 
räkna med i samhället och att dess officiella ideologi stod för ett alterna-
tiv och gjorde anspråk på att tolka världen utifrån det. Förnekandet av 
arbetarkulturen blev ett anti-teknologiskt och anti-modernt projekt för 
forskarna. Arbetarklassen var moderniteten och det var inte den som 
skulle undersökas. Genom sina särskiljande strategier tystade forskarna 
arbetarnas röster och gav dem inte plats i undersökningarna (Bourdieu 
1992:1 s. 160, 1994 s. 411 ff.).3  De röster som tilläts höras var de som 
var villiga att samarbeta med forskarna om vilken kultur som skulle be-
skrivas och hur det skulle göras. 

Men naturligtvis innebar inte detta att man inom arbetarrörelsen inte 
diskuterade sin egen kulturella bakgrund eller historiska situation. Dis-
kussioner fördes t.ex. inom bildningsförbund och i studiecirklar. Där 
ifrågasattes den borgerliga kulturens dominanta ställning som Kulturen 
(jfr Löfgren 1982 s. 47 if.). Det gjordes bl.a. genom kritiska gransk-
ningar av folkskolan, som betraktades som den viktigaste kanalen för att 
föra ut de borgerliga värderingarna (Bohman 1985 s. 11 if., Nerman 
1923 s. 87 f., Sandler 1907 s. 45 f.). Det gjordes också genom avslöjan- 

3  Sven B. Ek har dock påpekat att det mellan arbetarklassen och etnologin finns ett dialek-
tiskt förhållande. Arbetarklassen har försummat eller medvetet negligerat att söka samar-
bete. Detta, menar han, beror på att arbetarna känner misstro mot bildning och utbildning i 
borgerlig tappning (Ek 1983 s. 2 f.). 
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den av hur normerande och självklar Kulturen ansåg sig vara. Ett bely-
sande exempel ger Ragnar Jändel när han diskuterar en "kvinnotid- 
skrifts" behandling av kvinnors klädkonton. 

... bevisar en expert på kvinnokläder att kvinnornas klädkonto bör hålla sig 
kring 1 300 kronor per år ... Jag vet ej vad den kvinnliga läsaren inom arbetar-
klassen känner inför dylikt, men hos mig steg det upp en aning av gammalt 
proletärt klasshat. Jag tänkte på min gamla mor, vars "klädkonto" under ett helt, 
snart åttioårigt liv, säkerligen ej på långt när uppgått till den summa ... Och jag 
tänkte ... med harm inför den överklassiska själviskheten, fåfängan och lättsin-
net — att icke säga dumheten (Jändel 1920-talet s. 122 f.).4  

Men konkret debatterades också arbetarklassens ställning i det moderna 
industrisamhället 

Den moderna industriarbetaren är till sin typ en stadsmänniska, icke en lands-
bygdsmänniska. Hans förhållande till naturen är därmed ett annat ... Samman-
hanget med naturen ha brustit ... industrimänniskan lever av naturen, härskar 
över naturen ... Men framsteg får köpas med förluster. Hon har förlorat det 
omedelbara och intima sambandet med naturen ... Utan anknytning i omedelbar 
upplevelse får naturbildningen ett starkt teoretiskt drag, då den söker att reparera 
vad som förlorats med det tekniskt-ekonomiska framsteget. 

En annan sida ... gäller människans förhållande till människan, generationer-
nas till varandra. Här har ock något brustit: släktledens långa sammanhang. Följ-
den härav är traditionslöshet. Människan som levat i ett obrutet släktledssam-
manhang, känner sig instinktivt som länk i kedjan mellan förgånget och kom-
mande ... Industrisamhällets genombrott har medfört en väldig omsortering av 
människorna, som ryckts lösa ur sin gamla jordmån ... Det gamla ståndssamhäl-
let[s] ... upplösning skapade en ny människotyp, för vilken omgestaltning, rör-
lighet blir det naturliga. Framsteget är dess atmosfär ... Det oföränderliga sam-
hället är ett snart glömt Atlantis ... Deras historiska anknytning till gången kul-
turutveckling måste delvis vinnas på intellektuell väg (Sandler 1927 s. 103 ff.).5  

Sandlers tal handlade i princip om samma fenomen som diskuterades 
vid arkivet, uppbrott, förlust, diskontinuitet. Men det fanns ett par vik-
tiga skillnader mellan hans och arkivets perspektiv. Dels anlade han inte 
ett primärt nationellt, utan ett mänskligt och internationellt perspektiv. 
Dels uppvägdes det nostalgiska bakåtblickandet av ett handlingskraftigt 
framåtblickande. Budskapet utmynnade inte i ett mentalt återvändande 
till det förgångna utan i att utifrån de förutsättningar som rådde, de "po-
sitivt uppbyggande krafter" som verkade "i den nya kollektivitetens 
anda", utveckla industriarbetaren till en organisations- och klassmän-
niska genom bildning (a.a. s. 105 if., jfr även Sandler 1923 s. 83 f., 
Hirdman 1948 s. 208). 

Ragnar Jändel (1895-1939) författare, kulturskribent, tidvis politiskt aktiv inom arbetar-
rörelsen (Johansson 1983 s. 328). 
5  Rickard Sandler (1884-1964), socialdemokratisk politiker, minister, initiativtagare till 
ABF 1912 (Johansson 1983 s. 334 if.). 



246 

Arbetet vid arkivet skulle därför, i ljuset av detta, kunna karaktäriseras 
som en del i en kamp om makten över kulturen. Av det skälet fick folk-
kulturen i betydelsen allmogens konstruerade kultur stå för det stabila 
och genuina och samtidens (arbetar- och stads)kultur som kontrast för 
det instabila och konstlade. Uppfinningen av folk och folklore blev ett 
svar på moderniseringen. Svaret poängterade varaktighet och kontinuitet 
i traditionen, en anti-modern inställning (Bausinger 1992 s. 10 if., Erik-
sen 1993 s. 20 if.). 

Men det var inte bara arbetarklassen som förnekades. Även samtiden 
förnekades genom att också den exkluderades vid dokumentationen. 
Forskarna förnekade också konflikt och motsättningar genom att så ensi-
digt betona neutralitet, harmoni och samverkan. Det var också ett svar på 
det turbulenta politiska och sociala läget i samtiden. Det var även ett 
tydligt utslag av den moderna tiden: Att se ett stabilt och oföränderligt då 
som motsats till ett kaotiskt och upplöst nu är ju ett utmärkande drag i 
moderniteten (Berman 1990 s. 11 if.). Här spelade också nostalgin en 
viktig roll. Den var den moderna föränderlighetens och utvecklingens 
andra sida. Den var inte bara uttryck för en omöjlig och abstrakt längtan 
till det förgångna, den var också ett sätt att bearbeta samtidens faktiska 
föränderlighet. Den blev en kommentar till tidsandan och till framtiden 
(Kildegaard 1995 s. 13 if., Wolf-Knuts 1994 s. 73). Arbetet med att un-
dersöka det förgångna, att se tillbaka in i historien genom att studera 
andra, blev ett led i forskarnas försök att förstå sin egen samtid och sin 
egen tillvaro och i förlängningen sig själva (jfr Ehn/Klein 1994 s. 10 if.). 
Men arbetet var inte bara kulturell kritik mot samtiden, det bidrog också 
samtidigt till att skapa bilden av det svenska, det trygga och rotfasta som 
saknades i moderniteten (jfr Berman 1990 s. 11 f.). Det anti-moderna 
projektet var därför i hög grad ett mycket modernt projekt. 

Jag måste därför avsluta med att påstå att det material som under arkivets 
första fyra årtionden samlades, bearbetades och utgavs knappast speglade 
någon levd verklighet eller utgjorde någon rekonstruktion av en sådan 
verklighet. I stället blev det material som arkivet samlade ett monument 
över ett idealt tillstånd, ett konstruerat samhälle som i själva verket aldrig 
funnits. En bidragande orsak till detta var naturligtvis att forskarna hela 
tiden gav sig själva tolkningsföreträde, att de så ensidigt satte gränserna 
för vilket slags kunskap de ville samla. I och med detta förnekade de den 
polyfoni som kunnat korrigera och komplettera bilden. Hade de i högre 
grad än vad som skedde låtit andra röster än sina egna komma till tals, 
låtit andras tolkningar komplettera och berika sina egna, kanske bilden av 
den svenska folkkulturen sett annorlunda ut. Då kanske också jag som 
efterlevande känt igen mig bättre i den framställning av det förflutna som 
byggdes upp vid arkivet. Då kanske texterna inte känts bara som etnogra-
fiska beskrivningar av ett diffust "förr". Och ur detta perspektiv hade den 
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ideala uppteckningen varit den som tillät berättarna (upptecknarna och 
sagesmännen) själva att beskriva hur de uppfattade verkligheten, den som 
lät andra röster än dem arkivet medgav få komma till tals. 

Detta till trots menar jag ändå att just det faktum att samlingarna blev 
en konstruktion, att de kom att utgöra ett viktigt bidrag, inte till hur 
1800-talets allmogesamhälle egentligen såg ut (dvs. "wie es eigentlich 
gewesen") utan till kommentarer och kritik av kulturen vid tiden för 
nedskrivandet, gör dem till ovärderliga historiska dokument. De är vis-
serligen pusselbitar eller skärvor som sammantagna inte utgör något helt 
pussel. Men de är ändå bitar åstadkomna av levande, tolkande männis-
kor. Ty, hur mycket arkivet än försökte styra kunskapsproduktionen, var 
varje upptecknare, varje sagesman en tolkare av sin kultur. Varje pussel-
bit var resultatet av individens förståelse. Det är kanske det som gör 
uppteckningarna så fascinerande — att de likt vår egen uppfattning av 
verkligheten består av fragment, av intryck, infall, tillfälliga konstruktio-
ner och konstellationer och att de alla är lämningar av levande männis-
kors samtal med varandra, om än i mycket speciella situationer och un-
der väldigt säregna förhållanden. De är exempel på berättelser om det 
svenska och de speglar väl den tid då de tillkom och intentionerna hos de 
människor som skapade dem. De är beskrivningar av ett idealt liv, ett 
naturligt alternativ, ett liv som inte längre ansågs möjligt att leva i det 
modernitetens tidevarv, då de tillkom. Men de är inte primärt historiska 
dokument om ett förgånget, även om de innehåller korrekta faktaupplys-
ningar om det förflutna, de är i stället avspeglingar av hur berättarna såg 
på det förflutna i ljuset av samtiden. De är dessutom ideologiska och 
politiska kommentarer till samtiden och uttryck för ett sätt att förhålla 
sig till det förgångna. Då de återspeglar förhållandena vid nedskriv-
ningstillfället säger de mycket mer om 1900-talets moderna människa än 
om 1800-talets allmoge. Genom att läsa dem idag kan vi alltså få kom-
mentarer till moderniteten av det tidiga 1900-talets människor. 

Som etnolog i 1990-talet måste jag alltså ifrågasätta den bild av det 
svenska allmogesamhället som skapades av forskarna och upptecknarna 
under 1900-talets första fyra årtionden. Men ett sådant ifrågasättande 
betyder för mig inte ett totalt förkastande av skildringarna såsom falska 
och oanvändbara. Ifrågasättandet innebär endast en nyttig relativisering 
av dem. Ty insatta i det sammanhang jag ovan skisserat fortfar berättel-
serna, konstruktionerna, att vara viktiga bidrag till den folkliga historie-
skrivningen och till bilden av vår identitet. Ur denna synvinkel utgörs 
därför den ideala uppteckningen inte endast av vad Herman Geijer i sitt 
avskedstal 1938 kallade "guldet". Lika relevant, eller kanske mer rele-
vant, är "slagget" eller "skräpet", som bidrag till denna bild av vår egen 
historia, av oss som kulturbärare och kulturbyggare, som svenskar och 
som människor. 



Summary 

The Notion of the Ideal Record -A Study 
of Idea and Practice at Tradition-Collecting 
Archives -A Case from Uppsala 1914-1945 
I. Introduction 
My study deals with scholarly investigations of Swedish popular culture 
at the Institute of Dialect and Folldore Research in Uppsala (ULMA) 
during the period 1914-1945, from the perspective of a comprehensive 
enquiry into the notion of the ideal record. My aim has been to try and 
identify the nature of the ideal record, both as an idea and in practice, 
and how it was produced as the result of a kind of agreement between the 
Archive in question and the collectors. 

In my study of a scholarly, intellectual environment where popular 
culture was being investigated I have drawn theoretical inspiration from 
Anglo-American anthropology, particularly from studies of how the 
West through power and self-assumed right of interpretation has defined 
and categorized The Others, the 'primitives' and their cultures. In my 
case it is country people, that is, primarily farmers, small-holders and 
craftsmen, who are The Others. 

I have also been inspired by the discussion on professionalization 
dealing with how occupations emerge, how they create their own area of 
knowledge and competence and how by various strategies they relate to 
and assert themselves over other occupations, other competence and 
knowledge. I have borrowed from Pierre Bourdieu the notion of the so-
cial field, cultural capita!, and habitus for my discussion of the ideal of 
investigation and the ideas behind the undertaking and about the practi-
cal work. Michel Foucault's concept of relational power has also had a 
certain importance for my investigation. It has been particularly impor-
tant when I came to examine the interaction between the Archive in 
Uppsala and its co-workers in the field. 

Some of the guiding principles for my reflections have also been the 
discussion on modemity and nationalism as potent factors behind 
choice, collection and archiving of material. 
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In the choice of sources I have for the most part taken the Archive's 
own argument as my starting-point. My most important sources have 
accordingly been the materials of the Archive, that is, records and inter-
views, correspondence, instructions for the work of recording, minutes 
from the Board and Executive Committee, diaries of members of staff, 
reports from interviews as weil as annual reports. I have, however, also 
used oral information from colleagues and recordings of older members 
of staff at the Archive, promotion material, reports of experts as weil as 
newspaper articles where the work of the Archive is described. My in-
vestigation focusses primarily on the 1920s and 1930s when the occupa-
tion of archivist was professionalized and the work of the Archive was 
put on a scientific footing. 

II. View of Research and Ideas 
A broad survey of interest in documenting Swedish popular culture from 
the 16th to the 20th century shows that certain ideas were all along dom-
inant in the strivings to document it: the retrospective perspective, the 
search for detail at the expense of holistic thinking, the focus on the 
countryside and country people as the principal subject of investigation, 
the devolutionary view of culture as breaking down and the idea of res-
cue as the main principal of the work. 

In this chapter the formation of the Archive is also dealt with. In 1912 
a proposal was submitted to the Government by a group of linguists in 
Uppsala to start an investigation of Swedish dialects. It was given as a 
reason that an extensive amount of material had already been collected. 
It needed to be arranged and documented in order for it to be of benefit 
to research. A further reason was that new material needed to be col-
lected. If this did not happen immediately the dialects would be gone 
forever. The proposal, which bore the stamp of nationalistic ideas and a 
devolutionary view of culture, was rejected at first, but was later ac-
cepted by Parliament. In 1914 it became possible to set up an Archive 
with Herman Geijer as director. The task of the Archive would be to 
gather dialects and to some extent folklore. Investigations were to be 
undertaken in areas where little had been collected and the material col-
lected was to be placed at the disposal of researchers. The ultimate goal 
of the work was to create a general Swedish dialect dictionary. 

The reason why the State was prepared to invest in the Archive at just 
that time was, in my view, partly because research and the University 
were a major concern of the State, and partly because the nationalistic 
and nostalgic notions of Swedish culture which the representatives of 
scholarly research stood for were shared by many members of the Swed-
ish Parliament (above all Conservatives and Liberals). These notions 
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constituted a rich pool of ideas from which arguments for the urgency of 
making these investigations could be drawn. I also fmd one cause in the 
idea of modemity as shared experience. At the tum of the century Swe-
den was in the midst of a development from an agrarian society to an 
industrial state. The turbulent new state of affairs and the powerful and 
rapid changes that marked the period helped to make the idea of creating 
a systematic collection of a popular culture about to disappear to be 
experienced as an important one. For this reason the `people', that is, the 
collectors, could also be persuaded to contribute to the work. 

The overall view of research that guided the work of the Archive was 
positivistic. According to this it was possible by means of empirical ob-
servations and with detailed methods to obtain an objective truth about 
existence. The researcher should be neutral, he should scrupulously sep-
arate facts and values, he should not influence what was being investi-
gated but instead render it as it truly was. This positivistic view of re-
search was to be the goveming ideal of the Archive in its work. 

The underlying ideas which characterized the work of the Archive 
during the period 1914-1945 entailed conducting investigations in order 
to describe popular culture in all its range, both with respect to language 
and to folklore. All social classes were to be investigated, even if it was 
considered most important to document country people. The goal was to 
achieve a total picture of popular culture by investigating its parts. 
Throughout the entire period it was believed that a rescue operation was 
being carried out, that is, a dying culture was being saved. For this rea-
son discussions were held about the death of tradition as a result of the 
subversive effect of modemity ("the destructive process"). It was a mat-
ter of saving as much as possible in time. From the 1920s onwards this 
quantitative thinking was replaced increasingly by qualitative thinking. 
It was now a matter of saving the most urgent portions of what was 
dying. This viewpoint was partly linked with the fact that archivists de-
fined themselves as professional specialists with a general view of their 
area of knowledge. Unlike hunters and gatherers they did not need to 
make use of everything, on the contrary, they were able to make an exact 
judgement of what was popular culture and what was not. Because tradi-
tions were dying out ever more rapidly they had to establish priorities. 
They then preferred the oldest and most popular traditions and from 
these the best were singled out, the `good' material ('the gold'). The bad 
material, 'the rubbish' or 'the dross', was set aside. 

The best report, therefore, from the point of view of ideas was a syn-
thesis of factual and linguistic information, placed within a larger, func-
tional context which revealed where each part belonged within the 
whole. It built on old, popular, orally transmitted knowledge and it was 
of good quality, that is, it was accurately related in the informant's 
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words, well-written, clear and thought-out so that posterity could use it 
to gain a realistic, true and comprehensive knowledge of how things 
once were. It should accordingly be a kind of objective, representative 
and historical document from a vanished time. It functioned as a piece in 
a jigsaw puzzle, which could be put together with other pieces so that a 
complete picture representing Swedish popular culture would emerge. 

III. Research and Reality 
This chapter deals with the actual work carried out at the Archive in the 
years 1914-1945. During the 1910s material was collected, arranged and 
registered. A number of selected regional dialects were investigated in 
depth. From the 1920s onwards work with specifically directed ques-
tionnaires started. The person who especially developed this was Lars 
Levander, the investigator of the dalecarlian dialects. With the aid of a 
method called "word and thing" a series of factual areas was inventaried 
from both linguistically and in terms of objects. Above all material cul-
ture was investigated. This was done partly with the help of a network of 
collectors in the countryside. 

Research into folklore was established towards the end of the 1920s. 
Led to begin with by the linguist, Johan Götlind, this reasearch had as its 
primary goal the task of collecting folkloric material. From the 1930s 
onwards when the ethnologist, Åke Campbell, took over leadership of 
the Department the collection was extended to include material and so-
cial culture. In his time a factual register, a Catalogue of Special Items, 
was built up at the Department. The 1930s was the great period of the 
questionnaire, with the creation of some 300 ethnological and folkloric 
inquiries. During the same period extensive recording and charting oper-
ations were also started. During the 1940s serious investigations were 
undertaken for the first time into other social groups than country peo-
ple. It was then that an inventory of the traditions in towns was carried 
out. A comprehensive documentation of Lappish daily life and traditions 
was also started. 

In the actual investigations a strict choice was always made so that 
only certain parts of the country and/or areas of enquiry were in fact 
investigated. I can therefore state that the mental picture of the investiga-
tions bore little resemblance to the real work. The wide range that ac-
cording to the ideal picture was to be sought corresponded in the actual 
work to a narrow choice in which the preferences, knowledge and inter-
ests of individual members of staff as well as already existing material 
most often formed the boundaries. Nor did researchers remain neutral in 
the actual work but attempted instead to influence the informants to pro-
vide precisely the information wished for. 
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The ideal record of information, accordingly, became in practice a 
response to the strict selection made by individual archivists/researchers 
of such factual information on conditions in the old rural society which 
they regarded as a good tradition and which it was therefore most impor-
tant to preserve. The ideal record became in this way not a reconstruc-
tion of any actual reality but instead a sort of construction of another 
reality, a reality created by selection and limitation. 

IV The Construction of Reality 
Access to willing collectors and the personal preferences of members of 
staff for certain geographical or factual areas of enquiry often decided 
where investigations were carried out and what was studied. Many ques-
tions and/or aspects were not taken up, for example, women's culture, 
working-class culture, the culture of marginal groups. Furthermore, by 
preference `big' events like hay-making and harvesting, Christmas and 
Midsummer were dealt with, while everyday drudgery and the "little" 
happenings of the day were ignored. Conflicts and setbacks were toned 
down and harmony stressed. Public and collective aspects were studied 
rather than the personal and specific. The old was preferred to the new, 
the popular and the orally transmitted was preferred to the learned and 
the literary. 

In the interna! work of the Archive, the maps, lists of questions and 
systematic catalogue, the Archive's factual index of the contents of the 
records, are clear examples of how the principles of selection were es-
tablished as the norm. The systematic catalogue as a register became not 
only a selective instrument for the collections but also a model of and for 
reality. On the basis of these restrictive models there then followed fur-
ther investigations. 

To get the collectors out in the country to follow these models and 
agree to the selection, a series of strategies were used. The Archive used 
its power to get the collectors to produce the sort of material wanted. By 
means of reprimands, threats, reprisals, praise and manipulation the re-
searchers attempted in correspondence and despite the resistance of the 
collectors to steer the production of information in the direction that best 
met the requirements of the Archive. 

An ideal record should fulfill certain formal requirements, it should be 
free of personal reflections and subjective judgements, it should deal 
with some of the subjects given priority by the Archive, it should also see 
to it that all factual information provided was properly authenticated by 
several informants, and so on. The instructions given make it clear that 
there existed a formulated conception of how the records should be. A 
good collector should naturally observe these requirements. 
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An investigation at individual level of five local informants shows, 
however, that the ideal record was not a stable quantity. It could be a 
good dialect record, or a good narrative presentation or a good informa-
tive summary, depending on who would be using it and by whom it was 
compiled. It was the result of an interaction between the researcher and 
the collector. An ideal record was achieved therefore when the re-
searcher and collector could agree on the record's form and content. It 
arose from an agreement between the Archive and the collectors, an 
agreement in which the Archive's ideas were dominant, but where even 
the collectors were to some extent cooperative conversational partners. 

On the basis of the investigation I have undertaken in this study I 
therefore claim that an ideal record was a text that corresponded to the 
research ideal of the time, that corresponded to the views of the heads of 
department on what constituted culture and how and to what extent it 
should be described. It was also a text that fulfilled certain formal de-
mands and requirements for clarity, thoroughness, accuracy of detail and 
essential information as to its contents. But it was in addition a text that 
bore the stamp not only of the researcher but also of the individual col-
lector, the recorder who had rightly understood the ultimate goal of the 
work. This ultimate goal had to do with leaving to posterity a piece of the 
jigsaw puzzle to help in the writing of Swedish popular history. 

V Concluding Remarks 
The rescue operation was the goveming principle motivating the striving 
of the Archive to achieve the ideal record. The rescue operation func-
tioned as an ethics of the collector and as a professional strategy. This 
had the result that ideally the collectors appeared as unselfish cultural 
heroes and it meant in practice that an enormous task became manage-
able and practicable. 

The rescue operation accordingly acquired the function of sorting out 
what was regarded as threatened; the oldest, the almost inaccessible and 
therefore most attractive. The collectors who shared the view of the pri-
macy of the rescue operation were also those who had at least the possi-
bility of producing the ideal record. They-  were in agreement with the 
researchers that it was of importance and value in itself to preserve doc-
uments about how things once were for posterity. They also had the 
ability to seek out desirable knowledge that was difficult of access, and 
they had the intelligence to extract from this mass of information exactly 
the information that was most valuable and legitimate. 

The reason why researchers were so one-sidedly dedicated to saving 
what was old and disappearing was that the work was implicitly a sort of 
criticism of their own society and of modemization. The society that the 
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researchers wished to describe was an ideal society in a state of har-
mony. It was set up as a contrast to the turbulent present. But it was a 
social construct since it had never existed. The society which the re-
searchers faced was a modern society and their collectors were contem-
porary with them. But this contemporaneity was denied by the one-sided 
emphasis on the demand that only the old should be studied. Culhral 
criticism was directed perhaps most of all against the working-class 
movement, which was regarded as modemity itself. Workers were there-
fore consistently excluded from investigations. The working-class move-
ment stood for another ideology, another view of the human being and 
society than that of the intellectuals at the Archive. But this does not 
mean that the working-class did not discuss its own history or the situa-
tion of the human being in modern society. It did so but on its own terms. 

But despite the fact that the documentation of Swedish popular culture 
resulted in a mental construct consisting of selected bits and pieces of 
reality, it forms an important contribution to an understanding, not of 
how rural life was in the 19th century (i.e. "wie es eigentlich gewesen") 
but of the comments and criticisms of culture at the time they were re-
corded. They are, it is true, pieces of a jigsaw puzzle and fragments 
which taken together do not make a complete picture. But they are, nev-
ertheless, fragments gathered by living human being interpreting them. 
For, however much the Archive tried to guide the production of knowl-
edge, each collector, each informant remained an interpreter of his cul-
ture. Each piece in the puzzle was the result of the individual's under-
standing. It is perhaps this that makes them so fascinating — that like our 
own understanding of reality theirs consisted of fragments, impressions, 
fancies, accidental interpretations and constellations and that they are all 
traces of the conversations of living human beings with each other, even 
if in very special circumstances and under extremely unusual conditions. 
They are examples of tales about Swedishness and they reflect clearly 
the time in which they occurred and the intentions of the people who 
created them. They are ideological and political commentaries on their 
own times and an expression of a way of relating to the past. Since they 
mirror conditions at the time of recording, they say much more about 
modem human beings of the 20th century than of the country people of 
the 19th century. By reading them today, we accordingly gain access to 
commentaries on modemity by people of the early 1900s. 

In this perspective the ideal record does not only consist of what the 
Head of the Archive, Herman Geijer, in his farewell speech of 1938 called 
"gold". Equally relevant, even perhaps more relevant, is "the dross" or 
"rubbish" as a contribution to this picture of our own history, of ourselves 
as bearers and builders of culture, and as Swedes and as human beings. 
Translated by Michael Srigley, Uppsala 
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