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»Det har varit gräsligt roligt, men 
resultatet?»
En uppteckning – flera röster. Om Margot Nilsons fältarbete i 
Väne härad, 1928

Av Fredrik Skott

Den 2 juli 1928 anlände studentskan Margot Nilson till stationen i Öxnered.
Av Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola hade hon fått
ett stipendium på trehundra kronor. Som motprestation skulle Margot under
en månads tid uppteckna folkminnen i västgötska Väne-Ryr och Vassända-
Naglum, nära Öxnered och alltså inte så långt från gränsen till Dalsland.
Trehundra sidor skulle levereras till institutet innan sommarens slut; upp-
teckningarna skulle vittna om en förgången tids tro, sed och dikt – en långt
ifrån okomplicerad uppgift. 

Drygt 70 år senare, den 29 mars 2001, träffade jag Margot Nilson för
första gången. Som en del av mitt avhandlingsprojekt, Folkets minnen. Tra-
ditionsinsamling i idé och praktik 1919–1964, intervjuade jag Margot om
hennes erfarenheter som upptecknare men också om hennes minnen från ti-
den som student i Nordisk och jämförande folkminnesforskning (Skott
2008; DAGF 1499–1500). Våra möten gav mig ovärderliga inblickar i såväl
det praktiska insamlingsarbetet som tankarna där bakom, kunskap som kom
att bli betydelsefull för inriktningen på min avhandling. Som upptecknare
var Margot Nilson visserligen knuten till arkivet i Göteborg, men många av
hennes tankar om dokumentationen, metoder och problem som hon stötte på
under fältarbetet delade hon också med upptecknare knutna till folkminnes-
arkiven i Lund och i Uppsala samt till Nordiska museet i Stockholm. San-
nolikt var de individuella variationerna bland upptecknarna större än diskre-
pansen mellan de olika traditionsarkivens arbetsmetoder. 

Här kommer jag att lyfta fram och diskutera Margot Nilsons västgötska
uppteckningsresa av år 1928 som exempel på stipendiaters – kringresande,
professionella upptecknares – verksamhet. Tanken är att utifrån ett kon-
kret exempel tydliggöra sambanden mellan stipendiaternas verksamhet
och samtida idékomplex om folket och dess minnen – hur deras uppteck-
ningar kan ses både som ett svar på och en produkt av nämnda idéer. Ge-
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nom att här analysera innehållet i Margot Nilsons fältdagbok från vistel-
sen i de båda socknarna vill jag alltså bidra till förståelsen för de äldre
samlingarna vid landets traditionsarkiv, tydliggöra att texterna kan läsas
och användas på olika sätt. 

Under några år höll jag en kurs i muntlig historia vid Institutionen för his-
toriska studier, Göteborgs universitet. Som ett moment i undervisningen
fick studenterna diskutera fältarbete som process, bl.a. utifrån en renskrift
av Margot Nilsons ovannämnda dagbok. Här har jag valt att återge inte bara
dagboken utan även urval av hennes färdiga uppteckningar, närmare be-
stämt resultat av mötet med en av de främsta meddelarna. Tanken härmed
är dels att öppna upp för alternativa tolkningar, dels att råda bot på bristen
på texter som både diskuterar traditionsarkivens verksamhet och ger kon-
kreta exempel på hur materialet faktiskt kan se ut. 

Margot Nilson och Institutet för folkminnesforskning
Margot Nilson föddes 1906 på Hisingen men växte upp i ett rum och kök i
arbetarstadsdelen Hultmans Holme, Göteborg. Hennes pappa arbetade i
hamnen på Wilson & Co och senare på Axel Johnson & Co. Under några år
då Margots pappa var arbetslös, tog hennes mamma tjänst som städerska på
Västergötland-Göteborgs Järnvägar.

Trots sin bakgrund gavs Margot Nilson möjlighet att studera. Efter folk-
skolan och gymnasiet läste hon till folkskollärare i Stockholm. Att få arbete
som lärare var dock svårt. Väl tillbaka i Göteborg beslöt hon sig i stället för
att börja läsa på högskolan. Förutom psykologi studerade hon isländska och
litteraturhistoria, senare även historia. Hösten 1927 skrevs hon dessutom in
som student i Nordisk och jämförande folkminnesforskning. Ämnet valde
Margot för att det var roligt. Alltsedan barndomen hade hon inte bara varit
intresserad av utan även känt en samhörighet med den jordbrukande befolk-
ningen. Som de flesta arbetare i Göteborg hade hennes föräldrar sina rötter
på landsbygden. Margots mamma var född i Ytterby och farföräldrarna hade
flyttat till Göteborg från Spekeröds socken. Förutom att Margot tillbringade
några av barndomens somrar hos sina släktingar på landet kom hon också
särskilt ihåg en intresseväckande föreläsningsserie om svensk folkkultur på
Göteborgs arbetarinstitut, som hon deltog i tillsammans med sin mor.1 Do-
kumentation av allmogekultur såg hon som bevarandet av sin egen historia,
en tanke som hon delade med många av arbetarrörelsens ledande män (Skott
2008 s. 222; jfr Skott 2010a). 

1 Möjligen kan föreläsaren ha varit apotekare Martin Lundqvist, författare till Vår gamla folk-
medicin I–II (1923) och styrelsemedlem i Västsvenska folkminnesföreningen. Våren 1924 höll
han tre föreläsningar om »Folkmedicin och kvacksalveri» på Göteborgs arbetareinstitut (Redo-
görelse 1924).
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Margot Nilsons lärare i folkminnesforskning, Waldemar Liungman, hade
två år tidigare blivit docent på En traditionsstudie över sagan om prinsessan
i jordkulan I–II (Liungman 1925; jfr af Klintberg 2010a). Kort därefter bör-
jade han undervisa i Nordisk och jämförande folkminnesforskning vid Gö-
teborgs högskola. Lunds universitets studieplan följdes, föreläsningarna rör-
de såväl folktro som folksed och folkdikt (Bringéus 2009). Av bevarade fö-
reläsningsprotokoll framgår att Liungman i slutet av 1920-talet tog upp äm-
nen som »Den Mannhardtska metoden jämfört med de historisk-geografiska
med exempel från en böhmisk-rysk-asiatisk folksed», »Sagan, sägnen och
visan som en kollektiv skapelse eller enskild mans verk» och »Analys av
folksägner» (NM Förteckning ... 1927). Föreläsningarna var noggrant för-
beredda. Liungman läste högt från sina föreläsningsmanuskript; vissa par-
tier förväntades studenterna dessutom lära sig utantill. När jag intervjuade
Margot kom hon framför allt ihåg två av sina studiekamrater: Olof Hasslöf
(senare professor i etnologi i Köpenhamn) och John Granlund (senare pro-
fessor i folklivsforskning i Stockholm) (Hellspong 2010; Nilsson 2010). 

Waldemar Liungman undervisade inte bara utan var även föreståndare för
Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola, grundat 1926
som en del av Västsvenska folkminnesarkivet. Institutet hade till uppgift att
»bedriva folkminnesforskning med särskild inriktning på de västsvenska
landskapen» (FmFt 1927 s. 161). Förutom Waldemar Liungman var flera

Margot Nilson, 1927. Okänd fotograf.
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andra av högskolans forskare knutna till institutet. Två av dem hade Margot
Nilson haft som lärare, nämligen docenterna Hilding Celander (i nordiska
språk, lärare i isländska) och Sverker Ek (i litteraturhistoria med poetik).
Celander var ordförande i folkminnesinstitutet, Ek vice ordförande (Skott
2010b).

I viss mån kombinerade Waldemar Liungman arkivföreståndarskapet
med lärarrollen. Som en del av undervisningen vid högskolan gav han ex-
empelvis en kurs i folkminnesinsamling. Tanken var att förbereda studen-
terna för uppteckningsarbete. Att som student arbeta för arkivet sågs när-
mast som en självklarhet, åtminstone för dem som tänkte sig en fortsatt kar-
riär inom ämnet. Dessutom var upptecknandet av folkets minnen ett någor-
lunda bra betalt sommarjobb. Våren 1928 deltog ett trettiotal personer i
kursen (NM Förteckning ... 1928). 

I mångt och mycket stod insamlingsverksamheten i centrum för institutet
under 1920-talet. Både bygdeforskare, »Institutets ute i bygderna bosatta
meddelare» och stipendiater rekryterades (FmFt 1929 s. 131). De sistnämn-
da skulle ha genomgått Liungmans instruktionskurs eller på annat sätt me-
riterat sig som upptecknare. Mot betalning, ett stipendium, fick de till upp-
gift att under en eller ett par månaders tid bedriva insamling om ett visst
ämne eller inom ett visst geografiskt område, ofta ett härad. Under arbets-
året 1 juni 1928 till 31 maj 1929 avsatte institutet medel för sammanlagt 18
månaders fältarbeten i Dalsland, Halland, Värmland och Västergötland.
Margot Nilson fick i uppdrag att under en sommarmånad dokumentera fol-
kets minnen i Väne härad, Västergötland (FmFt 1929 s. 131). Med sig fick
hon Waldemar Liungmans nyutkomna Frågebok för folkminnesinsamling,
häftet »Folkminnen och folkminnesinsamling» och instruktionsbladet »An-
visningar för upptecknare av folkminnen» (Arill 1924, Liungman 1927, jfr
s. X f.). Hon försågs dessutom med ett antal separata frågelistor om sångle-
kar, folksagor och trosföreställningar i samband med slakt. Uppgiften gällde
således att dokumentera folkminnen, inte folklivet. I enlighet med arkivets
övergripande definition av begreppet skulle uppteckningarna därmed röra
»resterna av gångna släktens trosliv, sedvänjor och diktning» (Arill 1923
s. 1). Som handledare till Margot utnämndes Johan Kalén, författare till
Halländska folkminnen. Lokalsägner och övertro från Fagered och anställd
av arkivet som insamlingsledare för Halland och Västergötland (Kalén
1926). 

Idag finns resultatet av Margot Nilsons uppteckningsresa i samlingarna
vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). Det råder
inga tvivel om att innehållet i hennes uppteckningar återgår på de angivna
meddelarnas berättelser. I enlighet med instruktionerna är det uppenbart att
Margot Nilson efter bästa förmåga nedtecknade de i sammanhanget relevan-
ta delarna av det meddelarna berättade. Samtidigt återspeglar hennes upp-
teckningar ofrånkomligen endast ett urval av de minnen och muntliga tradi-
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tioner som förekom i området. Att försöka dokumentera »allt» var aldrig
målsättningen, vare sig för Margot Nilson eller för arkivet. För att förstå
folkminnessamlingarna krävs således kunskap om urvalsprocessen, om de-
finitioner av begrepp som folkminnen och de instruktioner som upptecknar-
na fick angående hur dokumentationen skulle gå till och vad som skulle ef-
terfrågas. Samtidigt var de individuella variationerna när det gällde utgångs-
punkter och insamlingsmetoder stora; bland forskare, arkivarier och upp-
tecknare fanns det flera och delvis motstridiga föreställningar om vad som
var en ideal uppteckning och hur den skulle produceras (Skott 2008 s. 268
ff.; jfr Lilja 1996). Som ofta är fallet skilde sig dessutom teorin från prakti-
ken. I Margot Nilsons fall är det dock inte bara möjligt att rekonstruera in-
struktionerna som hon fick från sin arbetsgivare utan också att få en inblick
i hur hon praktiskt gick till väga. Hennes bevarade fältdagbok utgör därmed
ett viktigt komplement till folkminnesuppteckningarna. Inte minst tydliggör
dagboken att uppteckningarna »tells the collector’s story, too», för att citera
Elli Köngäs Maranda (1981 s. 220; jfr Palmenfelt 1994 s. 23). 

Margot Nilsons fältdagbok
Under 1920-talet krävde Institutet för folkminnesforskning att samtliga sti-
pendiater skulle föra fältdagböcker. Syftet var framför allt att underlätta
framtida kompletterings- och kontrollarbete. Dagböckerna skulle ge infor-
mation om »hur tiden använts, vilka personer som besökts och var dessa bo,
vilka punkter på förteckningen över frågelistor som hos dem gjorts till före-
mål för undersökning, var inkvartering erhållits etc.». Om de träffade på
meddelare som »tilläventyrs ha större intresse för forskare på den materiella
odlingens, folkmusikens eller dialektforskningens område» skulle detta
också anges i dagboken (DAG PM för stipendiater 1927). Sammanlagt finns
ett trettiotal fältdagböcker bevarade. I de flesta fall har stipendiaterna endast
redogjort för vilka de intervjuat och var de bodde. Några dagböcker är dock
av mer personlig karaktär, vari (de oftast kvinnliga) upptecknarna inte bara
beskriver utan också reflekterar över både uppdraget och sin egen roll i pro-
cessen. Ett exempel härpå är Margot Nilsons fältdagbok från vistelsen i
Vassända-Naglum och Väne-Ryr år 1928, nedan återgiven i sin helhet. 

2.7.1928. Måndag. Anlände till Öxnered 10.12. Besök hos kyrkoherde Nilsson,
där jag fick några adresser på lämpliga objekt. Så småningom lyckades han även
skaffa inackordering i Torsered i södra delen av socknen. Fick dock ej komma dit
idag på grund av nyfernissade mattor!
 På eftermiddagen besök hos 89-årige Herman Magnusson i Mörjered, ett par
km väster om Öxnered station. Gubben försvann ögonblickligen, när han förstod
avsikten med besöket. Madzén, Vänersborg hade varit hos honom förra året och
honom fann han mycket besvärlig. Sabla Madzén! Gubben är mkt pigg och har
hörsel och minne i behåll. Går till kyrkan varje söndag. Hoppas få tag i honom
där. Dålig början!
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3.7.1928. Tisdag. Anlände på förmiddagen till Torsered, strax utanför Trollhät-
tan där jag får bo. På eftermiddagen besökte jag Gustav Andersson i Munkebo
vid Öresjö på gränsen mot Hjärtum. Mannen var endast ett par och sextio år gam-
mal men i gengäld mycket intresserad av all hembygdsforskning och villig att
göra allt han kunde för saken. Han gav mig genast 3 timmar och löfte att få åter-
komma. Ansåg dock att där inte fanns så mycket av sägner kvar. Han har läst en
hel del men visar sig mkt noggrann att inte taga med sådant. God källa, tror jag.

4.7.1928. Onsdag. Har idag renskrivit anteckningarna från Gustav Andersson.
De verkar, möjligen med ett par undantag, ytterst magra. Ack, om den människan
varit 20 år äldre.

5.7.1928. Torsdag. Jag har kommit åtminstone två år för sent. Här har dött flera
gamla språksamma gubbar på sista tiden, påstås det. Började i dag med en gam-
mal jägare, Karl Johansson i Skogsäter. Han försäkrade att han visste en hel del
men han skulle inte säga något. Nehej, han skulle vara »neutral». Anledningen
var att ortstidningarna hade rest omkr. och pumpat en del gamla och sedan satt in
det med namn och allt, vilket sårat vederbörande mkt. Trots mina allvarliga för-
säkringar om endast goda avsikter kunde han inte förmås säga något. Jag miss-

Gustav Andersson  i Munkebo, 1928. Foto Margot Nilson.
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tänker dock att hans minne inte skulle räckt så långt han själv ville låta påskina.
En nära 90-årig gubbe, Hans, i granngården hade under större delen av sitt liv va-
rit lite konstig, och fast han påstods ha gott minne var det omöjligt att få något
redigt svar ur honom.
 Fortsatte så till storbonden Bengt Magnusson i Anered, en gubbe på 79 år, som
jag hoppas en smula på. Samtalet rörde sig i dag mest om hans avlidna hustru vars
hårringar och vackra örhängen gubben visade mig. Jag var så dödligt rädd att
skrämma honom på flykten så jag beslöt uppskjuta »förhöret» till nästa besök, för
att vi skulle bli goda vänner först. Han berättade om den tiden då de bar omkring
stjärnan. Hans far hade varit »liksom lite doktor» i sina dar.
 Dagens resultat var mycket nedslående.

6.7.1928. Fredag. Har avlagt besök på Svenäcker här strax intill. Bonden själv är
nära 70 år och lär vara språksam, fast jag inte märkte mycket av det. Men han
tycks ha en del på lager. Bara jag får honom i gång. Dessutom har han en rad med
söner, som jag lyckades intressera för ämnet och som kunde några bra sägner ef-
ter gamla gubbar de varit god vän med. Den bäste av dessa är begraven idag. Jag
sörjer och begråter gamla Otto på Poxen. Men är glad att Olssönerna behållit en
del i minnet.

7.7.1928. Lördag. Har renskrivit anteckningarna från igår.

8.7.1928. Söndag. Var i kyrkan på förmiddagen och fann att ännu en av de äld-
sta dött. På eftermiddagen hos Gustav Andersson i Munkebo, som icke hade så
mycket att ge som det första besöket hade låtit påskina. Dock en ganska god
beskrivning på »stjärnan» samt lite annat. Vi tittade på frågelistan, och jag läm-
nade honom inför vidare arbete. Han hade melodierna till stjärnvisorna. Men
jag är ju så dum att jag inte kan lära mig en melodi och alltså inte kan skriva
upp den.

9.7.1928. Måndag. Har renskrivit Gustav Anderssons meddelanden och gjort i
ordning 30 ark till herr Kalén. Väntar så på svar. 30 ark på en vecka gör 120 ark
på 4 veckor. 300 ark - 120 = 160 ark. Alltså en brist på 160 ark när månaden är
slut. Kanske mera. Är det mitt fel eller socknens? Några saker jag får verkar bra
och förhoppningsfullt rika i detaljerna. Och annat, som jag hoppas på, finns inte
tillstymmelse till. Så t.ex. näcken, som jag inte funnit ett spår av ännu, trots att
älven ligger så nära och här också finns åar. Årsgång är en annan sak som man
tycks vara fullkomligt främmande för. Men de äldsta vet kanske besked. På kväl-
len kafferep på Trätängen, där alla Olssönerna var samlade. Naturligtvis hade jag
block och penna med, och de känner mig nu såpass att de vet vad jag vill. Jag fick
också en del bidrag.

10.7.1928. Tisdag. Har varit på Myskebacken idag norr om Boteredsjön i norra
delen av min socken. Där bor en gammal gubbe på 80 år, som är född i Väne-Ryr
men har bott länge här uppe. Jag hade varit så nyfiken på Aug. Andersson och
rädd att bli bortkörd. Men det var en underbar liten gubbe, som själv levde till en
del i den gamla andan samtidigt som han med vaket intresse talade om T.T.-s sis-
ta nyheter angående nordpolsfararna och andra aktuella frågor. Var så söt emot
mig och talade fullkomligt förtroendefullt om vad han själv upplevat och vad de
gamla berättat, medan vi gick och plockade smultron och nattvioler tillsammans.
Jag fick hans löfte om hjälp vid förnyat besök. Och kaffe på köpet. Varken mot-
vind, mörker eller en olidlig s.k. vägförbättring kunde därför få mig ur stämning
när jag körde hem vid 10-tiden. Tvivlar på att den här boken skrivs enligt recep-
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tet, men det kan inte hjälpas. En dagbok är i alla fall en dagbok, och jag kan sätta
mig att tjuta över en gammal gubbe som vänder ryggen till mig.

11.7.1928. Onsdag. Har idag suttit hemma och renskrivit och frusit om fötterna.

12.7.1928. Torsdag. Har besökt en gammal banvakt, Vallgren som är född i
Laske-Vedum men varit här sedan 1876. Han berättade lite gammalt men kunde
varit bättre. På kvällen skulle jag varit på Svenäcker men måste inställa på grund
av sjukdom där i huset.

13.7.1928. Fredag. Nere i Ladugårdsbyn bor och har alltid bott en gammal f.d.
nämndeman som jag uppsökte idag. Vi satt och pratade några timmar, men hans
minne var inte det allra bästa och i fråga om övernaturliga saker var han mkt litet
meddelsam.

14.7.1928. Lördag. Renskrivit.

15.7.1928. Söndag. Ingenting.

16.7.1928. Måndag. På förmiddagen var jag neråt Ladugårdsbyn och träffade
några gamla. Det gav inget resultat. Gustav Olsson från Jonstorp var gammal
men om han hade dåligt minne eller om han aldrig brytt sig om att befatta sig
med sina barndomsminnen vet jag inte. Vad jag fick ur honom var värdelöst
och han gjorde också audiensen mycket kort. Paret Edén däremot var söta och
vänliga och hade nog en del att berätta. Felet med dem var att de båda var från
Dal, och det är märkvärdigt vad »folkminnena» alltid tillhör barndomstiden.
Och efter jag skulle hålla mig till den här socknen kan jag inte ägna mig åt de
båda, så gärna jag ville. På kvällen kafferep hos värdinnans släktingar på Öre-
sjö. Tog av ren artighet inget papper eller penna med men fick verkligen ett par
historier.

17.7.1928. Tisdag. Återkom i eftermiddag till Horred och fann Bengt Magnusson
lika gemytlig som förra gången och villig att uppoffra sin i höanden ännu dyrbara
tid. Vi satt några timmar och pratade. Han gjorde vad han kunde, men är i alla fall
inte den rätte. När vi kom in på bröllopet, började gubben att bli en smula frivol
och var omöjlig att få vidare till begravningar eller annat. Varför vi avslutade
»mötet» med ett par koppar kaffe kl. 10.

18.7.1928. Onsdag. Trampade i väg upp till Myskebacken idag och fick för en
gångs skull full valuta. August har verkligen upplevat en smula. Och vad han inte
själv varit med om har han hört trovärdiga människor berätta. Och farmodern har
allt haft en smula häx för sig. Och så är August så öppenhjärtlig och orädd. »När
det är sådant fröken vill ha reda på, så får jag väl tala om det. Var så god och tag
kakor.» Jag skulle kunnat sitta där hela natten om jag inte haft medlidande med
den gamle också.

19.7.1928. Torsdag. Har ägnat dagen åt anteckningarna från Myskebacken. Om
jag haft massor av sådana.

20.7.1928. Fredag. Herr Kalén gav mig löfte att få känna på Väne-Ryr också, och
efter frukost begav jag mig åstad. I ena affären, som ägs av rara infödingar fick
jag älskvärt upplysningar. En gammal gumma var tämligen tvär och avlägsnade
sig snart. Jag tröstade mig med att hon var född på Dal. Nästa offer var Karl på
Bäcken nu boende i Skuluboda, som jag länge blivit rekommenderad. Gubben
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var tjusig men inget mer. Han kunde inte plocka fram något av värde alls. Bara
bekräftade andras berättelser en smula. Men han skickade mig till sin svärmor
Dalberg på Ris, som jag redan förut fått adressen till. Mor Dalberg var inte hem-
ma, men jag tog mod till mig och uppsökte henne hos släktingar i granngården,
vilka var mig mycket behjälpliga. Allra bäst var dock gumman själv som genast
ställde sig till förfogande, fast hon inte kunde behärska sin förbluffelse över mitt
ärende. Hon berättade lite och uppenbarade sedan att hon kunde folkvisor. Vi ar-
betade med dem en stund, men sedan skickade hon hem mig med löfte att få åter-
komma, så skulle hon tänka på dem under tiden. När jag kom hem hade min rara
värdinna haft middagen färdig i sex timmar.

21.7.1928. Lördag. Inget att anteckna om inte samvetskval över en bortslöad dag.

22.7.1928. Söndag. Var i eftermiddag i Munkebo och pratade med Gustav An-
dersson. Fick dock inget vidare, men knäppte några kort jag lovat honom.

23.7.1928. Måndag. Var i Vänersborg idag och letade rätt på en gammal Vass-
ända-Naglumsbo i Blåsut. Han berättade en del från gamla tider men inte så
mycket av intresse för frågelistan. En del om diligenskörningen och livet vid
gamla Edsvägen. Den gamle hade ena benet av och låg till sängs varför han var
glad åt en stunds sällskap. Så gjorde jag ändå någon nytta.

24.7.1928. Tisdag. Idag har jag varit hos mor Dalberg på Ris igen. Aldrig har jag
sett en sådan pigg gumma på 88 år. Hon hade verkligen att stå i men vi klarade
upp det och kokade kaffe och sedan arbetade vi med folkvisorna, som hon sjöng
rent och kraftigt. Varför skall de allesamman sjunga för mig. Förmodligen för att
jag inte kan taga vara på det som jag borde. Något vidare annat fick jag inte idag
av henne. Hon skickade mig till en 86-åring uppe i Skottered. Men där hade jag
otur, för han var dålig idag och orkade inte prata. Matmodern uppmanade mig att
återkomma en annan dag så skulle hon taga dit en gammal gumma och koka kaf-
fe, så de kom i stämning. Och därmed fick jag trampa hemåt.

25.7.1928. Onsdag. Sökt tyda anteckningarna från de senaste färderna.

26.7.1928. Torsdag. Besök hos en gumma som många har rekommenderat. Jag
tror att hon hade vetat något och också berättat. Men så hade hon en dotter som
var lärarinna och – mirabile dictu – höll henne tillbaka. Dessutom spökade en
måg. Också han ärad kollega, som »aldrig vill höra talas om något sådant.»
Stackars lilla gumma! Det vart intet resultat.

27.7.1928. Fredag. Sökte en gammal gubbe som är hemlös men bor på en loge
för närvarande. Han lär ha varit mycket skrockfull i sin dag. Men jag fann honom
inte »hemma».

28.7.1928. Lördag. Min snälla värdinna ställde till med kafferep för Svenäckers-
borna idag. Och jag hade papper och penna igång för deras historier.

29.7.1928. Söndag. Fridag.

30.7.1928. Måndag. I Väne-Ryr. Åskregn hejdade mig ett par gånger så jag hann
inte till mor Dalberg, men jag kom lagom med kaffebröd till Skottered. Hade en
trevlig pratstund i rätta riktningen med 86-årige Snare-Bille och med Stina som
är 10 år yngre men ändå visste lite. En rolig gumma. Hon svor så stadigt! Men oj
vad mycket gubbar stora och små det stod på landsvägen i krökarna när jag körde
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hem mellan halv 10 och 11. Men när jag kom närmare smög de in i skogen –
[oläsligt]

31.7.1928. Tisdag. Det har ösregnat. Och jag har inte vågat mig ut. Klemigt!

1.8.1928. Onsdag. Ett avskedsbesök i Munkebo mellan 10 och 12 em. Gustav
hade fiolen framme och man har alltid svårt att komma därifrån. Där förut på
Gemviken hos »våra» släktingar där jag fick anteckna litet fast jag var lite stelar-
mad. Hade kört tip [ramlat med cykeln] mitt på stora landsvägen på dagen och
måst anlägga intressant förband.

2.8.1928. Torsdag. Varit hos högt älskade August Andersson på Myskebacken.
Vad allt han berättar blir levande! Och hans uttrycksfulla ansikte och gester. Kan-
ske borde jag ägnat mer tid åt honom, och struntat i att försöka de många, som
visat sig omöjliga. På kvällen på Svenäcker på kalas.

3.8.1928. Fredag. Blev bjuden av en frkn. Olsson på Svenäcker i hennes bil till
Uddevalla på förmiddagen. På vägen var jag inne en titt och tog ömt farväl av
kära mor Dalberg och fick en visstrof hon hade glömt förut. En underbart rar liten
gumma.
 På eftermiddagen träffade jag hemlöse gubben Läck, som varit »militär vid
Bohusläns regemente». Efter ett par timmars ivrigt samtal hade han verkligen
lyckats övertyga mig om att sjörån, lyktgubbar och dyl. bara var synvillor och
gamla seder och läkemedel dumheter. Men jag hade inte lyckats få ur honom ett
enda ord av värde för forskningen. Slutligen en sista kaffekopp på Svenäcker.

4.8.1928. Lördag. Idag reser jag hem. Har varit hos Kyrkoherden ett tag och så
samlat ihop mitt pick och pack. Månaden är slut. Det har varit gräsligt roligt, men
resultatet? 

Uppgiften
Margot Nilsons fältdagbok ger en inblick i hennes syn på uppdraget och inte
minst i hur hon omsatte tankarna om och definitionen av begreppet folkmin-
nen i praktiken. För att bli förståelig bör dock dagboken sättas in i ett större
sammanhang, i relation till såväl instruktionerna hon fick av sin uppdrags-
givare som samtida idéströmningar om folket och samhälleliga förändring-
ar. Härigenom tydliggörs att Margot Nilsons uppfattning om och dokumen-
tation av folkets minnen var långt ifrån unik. 

Som nybliven stipendiat hade Margot Nilson fått instruktionshäftet
»Folkminnen och folkminnessamling», ett separattryck från boken Tro, sed
och sägen. Texten andades både evolutionism och devolutionism, såväl nos-
talgiskt tillbakablickande som tro på fortsatt samhällelig utveckling. Häftets
författare, David Arill, konstaterar redan i första raden att folkminnena till-
hörde en annan tid, att det var frågan om kvarlevor från förgångna trosföre-
ställningar, seder och folklig diktning. Folkminnen var kollektiva traditio-
ner som mänskligheten successivt utvecklade sig bort från. Kort sagt stod
dess bärare på ett lägre steg av utvecklingens trappa. Folktron förklarades
exempelvis med att de gamla, »våra fäder», i likhet med barnet saknat möj-
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ligheter att bilda sig en »riktig uppfattning om tillvarons mysterier» (Arill
1924 s. 1 ff.):

Att håna och förlöjliga folktraditionen är […] lika förnuftligt som man gåve sig
till ett litet barn, som, av ren obekantskap med världen omkring sig och utan kän-
nedom om naturens lagar, begår misstag, som en äldre person aldrig skulle göra
sig skyldig till. […] »Rom byggdes inte på en dag». Det har också tagit många
årtusenden innan människosläktet hunnit trampa ur barnaskorna (Arill 1924
s. 1 f.). 

Även om, för att nyttja Arills ord, »barnaskorna» nu var näst intill helt ut-
trampade, fanns det ännu möjlighet att rädda folkminnena, »resterna», un-
dan glömskans förgängelse. Insamlingen betraktades till och med som en
plikt för forskningen och nationen, för trots fel och brister var folkminnena
och deras bärare värda all beundran. Starkt betonades t.ex. att man genom
studier av det förgångna kunde nå kunskap om samtiden: »vi bygger på den
gamla grunden. Vår höga kultur har vi till största delen fädernas arbete och
tankeliv att tacka för» (a.a. s. 3). Resonemanget känns igen från andra håll,
bl.a. från Nordiska museets valspråk »Känn dig själv!» (jfr Skott 2008
s. 235 ff.). Räddningsaktionen syftade dock inte till revitalisering; tvärtom
betonades gång på gång både att folkminnena tillhörde det förgångna och
den moderna tidens överlägsenhet. Målet för insamlingen var i stället att be-
vara minnena i arkiv, att säkerställa material till den samtida och framtida
forskningen inom Sverige men också internationellt. 

Som framgått betraktades dokumentationen som ett brådskande rädd-
ningsuppdrag. Visserligen hade samhället alltid förändrats, poängterade ar-
kivets företrädare, men med 1800- och 1900-talens genomgripande föränd-
ringar – industrialism, urbanisering, förbättrade kommunikationer och ökad
läskunnig pekades ut som särskilt betydelsefullt – riskerade banden mellan
det förgångna, samtiden och framtiden att brytas helt. David Arill utryckte
det hela drastiskt:

Den nya tiden tränger fram överallt. Liksom sägnens jättar flyktade uppåt bergen,
när de hörde kyrkklockans toner, så flyr den gamla tiden mot ödemarken vid lju-
det av lokomotivets ångvissla. De gamlas sagor, sägner, visor, trosföreställningar
och seder kan inte leva i de moderna samhällenas stenkolsrök – de söker sig allt
längre bort, men det nya följer dem i spåren, och snart har de inte längre någon
fristad. Då dör den tusenåriga allmogekulturen (Arill 1920 s. 8). 

Forskarna vid traditionsarkiven var långt ifrån ensamma om tanken om
folkminnenas värde och deras snara utdöende. Tvärtom var det folkliga på
modet. Hembygdskunskap hade blivit ett skolämne och antalet nya hem-
bygdsföreningar ökade från år till år (Björkroth 2000 s. 198). Av Margot
Nilsons fältdagbok framgår att också journalister var intresserade av de äld-
re sockenbornas berättelser; skildringar av folkets minnen och språk var stå-
ende inslag i många av tidens tidningar. Även Margot Nilson delade inställ-
ningen om värdet och vikten av dokumentationen och brådskan med den.
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Ännu var det visserligen möjligt att dokumentera resterna av folkets tro, sed
och dikt, men arbetet borde ha utförts tidigare, konstaterade hon. Gång på
gång påpekade Margot Nilson att potentiella meddelare nyligen avlidit.
»Jag har kommit åtminstone två år för sent», skriver hon vid ett tillfälle.
Varken i brev eller i dagboken skriver hon dock något om folkminnenas vär-
de för hembygden eller nationen. Uppteckningsarbetet tycks Margot Nilson
främst ha sett som en metod att samla material »av värde för forskningen».
I sig betraktades dock folkminnesforskningen som en nationell vetenskap
(Skott 2008 s. 69 ff.)

Folkminnena stod som sagt i centrum för institutet och därmed också för
dess stipendiater. Ofta definierades begreppet oerhört brett; i regel konsta-
terades det bara att det rörde sig om muntliga traditioner, ibland preciserat
som »folkdikt, folktro och folksed». Indirekt, och i praktiken, avgränsades
dock begreppet ytterligare i arkivets frågelistor och frågeböcker. I Walde-
mar Liungmans Frågebok för folkminnesinsamling (1927), som Margot
Nilson instruerades att utgå ifrån, låg t.ex. fokus helt på »andlig kultur». Ef-
ter en allmän uppmaning att alltid uppteckna folksagor, folkvisor och »varje
föreställning, sedvänja, sägen eller talesätt, som har avseende på något av
förfädrens gudaväsen» följde ett stort antal frågor insorterade under rubri-
kerna »Övernaturliga väsen» (s. 9–22), »Förvandlade» (s. 22–24), »Män-
niskor med övernaturlig förmåga» (s. 25–30), »Naturföremål» (s. 31–32),
»Livets högtider och skickelser» (s. 33–48), »Hus, hem och umgängesfor-
mer» (s. 49–50), »Utomhusarbeten» (s. 51–59), »Årets högtider» (s. 60–80)
och »Tideräkning» (s. 81–82). Ordningen på rubrikerna och inte minst sid-
antalet frågor antyder värderingen av respektive område. Det bör också till-
läggas att rubrikerna »Hus, hem och umgängesformer» samt »Utomhusar-
beten» framför allt rör trosföreställningar och sedvänjor, inte det praktiska
utförandet av sysslorna (Liungman 1927). Uppteckningar om materiell kul-
tur var visserligen inte helt ointressanta men sågs samtidigt endast som ett
komplement till institutets fokusområde – folkminnesforskningen. 

Fältarbetet
Redan innan färden till Väne härad hade Margot Nilson förberetts på vad
som skulle komma, bl.a. genom Waldemar Liungman kurs i folkminnesin-
samling. Av Liungmans manuskript framgår hur han tänkte sig fältarbetet,
även om han bara antecknat några stolpar inför undervisningen:

Gubbe road av gammalt i allmänhet och som berättare bra. Besöka. Tid. Fråga
värden efter gubbens vanor […] Kvällen studera frågelistan […] Cykel, kamera,
litteratur, cigarretter, pengar, konjaksplunta, block, blyertspenna […] Vi tala om
vädret, skörden, de usla järnvägarna, berätta roliga historier […] bra om han hört
dem. Berätta den som den lyder på orten å man ber få anteckna den […] Anteck-
nar med bibehållande av de enkla folkliga uttryckssätten […] Inga egna tillägg!
[…] Inga egna förmodanden! […] Gubben trött efter 1 ½ timma. Be att få åter-
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komma igen. Fråga efter andra meddelare. Kaffebullar medtagas till kvinna. All-
tid säga ja till vad man bjuds på om också 20 kaffekoppar om dagen! (NM Kurs
i folkminnesinsamling).

Även i »Anvisningar för upptecknare av folkminnen» (se s. X f.) var strävan
efter objektivitet, fullständighet och kontroll genomgående tankar. Det gäll-
de att skapa texter som motsvarade vetenskapens krav, som dög som käll-
material för folkloristiska studier. Med andra ord var inte bara själva upp-
tecknandet av betydelse utan också hur man valde och närmade sig tänkbara
meddelare. Begreppet reflexivitet var visserligen inte myntat men forskarna
vid traditionsarkiven var långt ifrån omedvetna om upptecknarnas och deras
metoders betydelse för resultatet (se t.ex. Arill 1920, 1921, 1923 & 1924; jfr
Ehn & Klein 1994).

I mångt och mycket följde Margot Nilson arkivets instruktioner. Efter
att ha anlänt med tåg till Öxnered besökte hon först kyrkoherde Nilsson
som hjälpte till med bostadsfrågan. Hon blev inackorderad hos »Tant Ma-
ria» i Torsered, inte så långt ifrån Trollhättan. Torsered blev därmed hen-

Margot Nilson och Maria Samuelson i Torsered, 1928. Okänd fotograf.
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nes bas under uppteckningsmånaden, varifrån hon sedan cyklade runt i
socknen för att finna lämpliga meddelare. Att hitta personer som kunde
svara på frågorna i Frågebok för folkminnessamling var dock svårt. Upp-
draget gällde att dokumentera seder, traditioner och föreställningar som
antogs ha varit vanliga i det förgångna men som var ovanliga i samtiden;
inte för inte beskrivs upptecknandet ofta med ord som »samla» eller »jakt»
– långt ifrån alla hade kunskapen om det som efterfrågades. Ordvalen tyd-
liggör också att arkivens verksamhet bör ses som del av den linneanska
kartläggningstraditionen. 

Folkminnen ansågs vara svårt att dokumentera, till och med svårare än
folklivet. Institutets föreståndare på 1940-talet, Carl-Martin Bergstrand,
konstaterade exempelvis: »Ni förstår, att medan det inte finns mer än ett
fåtal personer, som minnas sägnerna, så har varje människa med någorlun-
da bibehållna själsförmögenheter åtskilligt att berätta om livet och förhål-
landena i bondgård och torparstuga under sina uppväxtår» (Skott 2008
s. 138). Detsamma fick Margot Nilson själv erfara under sin vistelse i
Väne härad. Tämligen besviket konstaterade hon vid ett intervjutillfälle:
»Han berättade en del från gamla tider men inte så mycket av intresse för
frågelistan […] Den gamle hade ena benet av och låg till sängs varför han
var glad åt en stunds sällskap. Så gjorde jag ändå någon nytta.» Både i dag-
boken och i brev till sin handledare Johan Kalén var hon också öppen med
att hon hade svårt att uppfylla institutets förväntningar vad gällde kvanti-
teten uppteckningar: »Är det mitt fel eller socknens», undrade hon i sin
fältdagbok. I ett brev till Kalén gav hon uttryck för samma tankar: »För
övrigt har jag fått det mycket bra, och människorna här är mycket rara.
Men jag funderar vad det är för fel med mig efter jag får in så lite och inte
kan få alla att prata. Var snäll, skicka inga pengar förrän det visar sig att
jag gör någon nytta!» (DAG: brev från MN till JK, 1928-07-09). Kalén
svarade uppmuntrande:

Jag vet mer än väl, hur svårt det är att vid folkminnesinsamling göra några verk-
liga fynd och få fram något drag av den urgamla magin eller folktron. Därvid
hjälper egentligen varken skicklighet eller flit. Det skall tur till. Låt därför inte
modet sjunka, om sådana rariteter inte ramla på Er i någon större mängd första
gången Ni är ute på slika äventyr (DAG Brev från JK till MN, 1928).

Saken komplicerades av att många meddelare uppfattade ämnena som käns-
liga. Detta gällde särskilt folktron. Många meddelare var rädda för att andra
skulle få reda på att de berättade om folkliga trosföreställningar för utomstå-
ende. Att lämna upplysningar om folktron, som hade låg status lokalt, kunde
helt enkelt bli ett hot mot det egna sociala anseendet (Gustavsson 1980 s. 5
ff., 1982 s. 15 f.; Skott 2008 s. 212 ff.). I sin dagbok beskrev Margot Nilson
flera möten med potentiella meddelare som inte var intresserade av att delge
sin kunskap om ämnena som efterfrågades, antingen för att de inte delade
tanken om vikten av arbetet eller för att meddelarna eller deras släktingar



»Det har varit gräsligt roligt, men resultatet?»  15

var rädda för att det som berättades skulle användas i andra sammanhang.
Förutom i dagboken tog Margot Nilson också upp problemet i ett brev till
Johan Kalén:

Minst ett tiotal språksamma åldringar tycks ha dött under de senaste två åren. Av
dem som finnas kvar är åtminstone en med säkerhet förlorad tack vare ortstid-
ningarnas taktlösa uppträdande. De lär ha haft medarbetare ute här i bygden och
pumpat gamlingarna, och vad de fått har åkt in i tidningarna med namn och allt.
Till stor förargelse för folket – och inte minst för mig (DAG brev från MN till JK,
1928-07-09). 

Under fältarbetet försäkrade Margot Nilson för sina meddelare att hon arbe-
tade för forskningen och att det hon antecknade inte skulle hamna i tidning-
arna. Att skapa förtroende var en nödvändighet för att lyckas med uppteck-
ningsarbetet. Respektfullt bemötande var här en direkt förutsättning, vilket
påpekades i arkivets instruktionsböcker:

Det viktigaste kravet på folkminnessamlaren är, att han obrottsligt håller sig till
sanningen. Det näst viktigaste blir ofrånkomligen, att han lär känna sina sages-
män. Han skall vara deras vän och kamrat, dela deras glädje och sorg. Han skall
inte tro, att han gör dem en tjänst med att uppteckna deras hågkomster. Tvärtom
– det är de, som gör honom en tjänst att berätta (Arill 1923 s. 5). 

Arkivets insamlingsledare gav också konkreta tips på hur man kunde närma
sig potentiella meddelare. »Glöm inte att ’med gåvor och gengåvor varar
vänskapen längst’», konstateras t.ex. i »Anvisningar för upptecknare av
folkminnen» (se s. X f.). Under sin kurs nämnde Liungman att man kunde
ta med sig en plunta med konjak att bjuda på, något som dock var otänkbart
för kvinnliga stipendiater. Margot Nilsson bjöd i stället på kanelbullar. Hon
valde också att ibland inte ta med sig block och penna vid första besöket hos
en meddelare utan att i enlighet med instruktionerna avvakta med själva
upptecknandet till dess att de lärt känna varandra lite bättre. 

Hittade man »rätt» meddelare, dvs. någon som kunde förmedla kunskap
om ämnena som arkivet var intresserat av, var idealet ett aktivt samarbete
med personen i fråga. Det handlade om att få mer än korta svar på direkta
frågor. Det gällde att övertyga informanterna att uppdraget var viktigt och
värt att lägga ned tid på, något som för många inte alls var en självklarhet.
Ur detta perspektiv kan de färdiga uppteckningarna ses som resultatet av en
sorts överenskommelse eller förhandling mellan upptecknaren och medde-
laren om vilka ämnen som skulle tas upp och därmed om vad som var värt
att bevara (jfr t.ex. Kurki 2002). Även om makten över vad som antecknades
slutligen låg hos Margot Nilson är det uppenbart att hennes uppteckningar i
många fall är resultatet av ett mer djupgående samarbete med de enskilda
meddelarna. I sin dagbok beskriver hon exempelvis hur hon och en kvinnlig
meddelare, Augusta Dahlberg i Ris, tillsammans arbetade med folkvisor, att
en annan meddelare visat sig vara noggrann med att inte berätta sådant som
han läst sig till och att de boende i gården Svenäcker helt på eget initiativ
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Margot Nilsons exemplar av instruktionsbladet »Anvisningar för upptecknare av folkminnen».
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tagit upp berättelser som de trodde skulle kunna intressera Margot Nilson.
Ytterligare ett exempel är att många meddelare även gav tips om andra per-
soner som kunde vara lämpliga att intervjua. Exemplen visar att meddelarna
i frågan åtminstone delvis delade Margot Nilsons syn på vad som var folk-
minnen och att dessa var värda att bevara. Jag återkommer till detta.

I enlighet med instruktionerna följde Margot Nilson inte Waldemar
Liungmans Frågebok för folkminnesinsamling rad för rad under intervjuer-
na. Ofta hade hon inte ens med boken när hon gjorde uppteckningar. I stället
använde hon den mer som en inspirationskälla, som en övergripande guide
till vilka ämnesområden som arkivet var intresserat av och därmed vad hon
borde och inte borde fråga efter och skriva ned. Vid något tillfälle lånade
hon också ut frågeboken till en meddelare med förhoppningen att frågorna
i den skulle väcka minnen till liv. Så länge de höll sig inom arkivets tämli-
gen vaga folkminnesdefinition fick därmed meddelarnas egna intresseområ-
den till stor del styra samtalen. »Tag vara på deras lust att berätta», som det
uttrycktes i instruktionsbladet för arkivets upptecknare. Liknande uppma-
ningar återfinns i nutida artiklar om att intervjua.

Under intervjuerna förde Margot Nilson anteckningar i ett litet block. Of-
tast är det frågan om stolpar, ibland hela meningar, som hon senare ren-
skrev, först på vanligt anteckningspapper, senare på arkivets tryckta upp-
teckningsblanketter. Vid renskriften var målsättningen att följa respektive
meddelares egna uttryckssätt. I enstaka fall har Margot Nilson också anteck-
nat sina frågor och i parentes även meddelarnas gester. Sammanlagt besökte
Margot Nilson arton meddelare, varav sex kvinnor. Den äldsta meddelaren,
Anna-Stina Dahlberg i Ris, var född 1840 och den yngsta så sent som 1905.
Merparten av meddelarna var dock i 60-årsåldern och uppåt. Såväl en stor-
bonde som flera småbrukare och torpare besöktes, liksom en hushållerska,
en banvakt och en hemlös före detta soldat. I de flesta fallen har Margot Nil-
son endast skickat in några få sidor från varje person. Huvuddelen av upp-
teckningarna är gjorda efter några få personer, t.ex. August Andersson i
Myskebacken, Vassända-Naglums socken. Som exempel på urvalet, hur
Margot Nilson i samarbete med sina meddelare omsatte arkivets definition
av begreppet folkminnen i praktiken, återges uppteckningarna efter August
Andersson nedan i sin helhet. 

August Andersson i Myskebacken
Den 10 juli 1928 träffade Margot Nilson en av sina främsta meddelare, Au-
gust Andersson på Myskebacken. Han var född den 22 december 1849 i
Grundlebo i Väne-Ryr men hade i större delen av sitt liv bott i Vassända-
Naglum. August Andersson var en ivrig radiolyssnare men hade lärt »sig då-
ligt skriva»; endast en kort tid hade han gått i skola för prästen. Ännu 2001
kom Margot Nilson ihåg sitt första möte med August på Myskebacken, hur
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de satt på varsin sida om ett morotsland och pratade om såväl de senaste ny-
heterna på radion som Augusts möte med en påskkäring. Under deras samtal
refererade August ofta till sin far (Anders Petersson, f. 1816) när det gällde
övernaturliga väsen. »Det far sa, det är sanning» mindes Margot att han bru-
kade säga. I arkivets samlingar återfinns nedanstående uppteckningar under
accessionsnummer IFGH 1346–1348.

Påskkäringar 
Ja, de får säga vad de vill om sådant där, men jag tror allt att en hel del är sant av
det ändå. Själv såg jag då något en gång med mina egna ögon. Jag talar inte gärna
om det, för folk skrattar bara och tycker, en är dum. Men det var en påskafta jag
skulle gå ett stycke hemifrån, bort och vattna hästarna. Det var efter att sola var
gladder. När jag kom ner till vattnet fick jag höra ett sådant visslande och vinande
i luften och när jag tittade upp, fick jag se en påskkäring komma flygande. Hon
flög från norr rakt mot söder. Jag såg henne så tydligt, som jag ser henne nu (han
pekade på upptecknaren som satt bredvid). Hon satt inte rakt upp utan flög som
om jag lade mig rak lång här (han bredde ut armarna och lutade sig framåt, där
han satt på knä i morotslandet). Nej, jag kunde inte se om hon flög på någon
kvast, men jag såg henne så tydligt, ansiktet och allting. Till att börja med blev
jag inte rädd. Jag var ju rätt stor, ca femton år, jag hågar inte om jag hade gått och
läst. Utan jag bara stod och tittade på henne. Men hästarna blev så rädda av det
här visslandet i luften, så de satte av i fullt sken upp mot gården. Sedan blev jag
allt lite rädd, och man skall ju inte säga något om sådant där förrän man får sovit,
så jag gick hem och sade inget om det förrän långt efteråt.
 Min farmor, hon var från Hasselbacken nere vid Öresjö, talade alltid om att
påskkäringarna klippte fåren i påskveckan. Och det är då sant, för vi barn sprang
alltid och skulle se om det verkligen var sant. Det såg ut som om det blev gjort
skärtorsdag om natten. Och det var bara på de vuxna tackorna. Lammungarna
hade så lång grann ull på käkarna men de andra var lackade på en del ställen all-
deles intill skinnet, på andra mindre. Och det var inte bara hemma, för vi sprang
runt på de andra gårdarna och skulle se, och överallt var det likadant. Och sedan
när jag blivit vuxen och var hos min morbror nere i Hjärtum passade jag på och
tittade efter och de var klippta där också. Men nu för tiden händer det aldrig att
man får se något sådant. Det slutade upp ända med en gång. Det är väl en 50, 60
år sedan nu. Det var en gammal finngubbe som gick där hemma i många år, och
han visste lite av varje. Han försvann för resten utan att någon visste hur det gick
till. Far frågade honom en gång, vad påskkäringarna använde den här ullen till.
Då sade han: »Titta på klövarna på nöta, ska ni få se, att de är skrapade också.
Och det använder de att göra finnskott av och skjuta på folk och kräk med.»
 Det var en som frågade den här finngubben hur han skulle bära sig åt för att få
se en påskkäring. Han sade, att han skulle lägga sig viåppen (=på rygg) på taket
invid skorstenen, så skulle han få se dem. »Men har du inte guld och silver på dig,
så följer du med», sa gubben. Men han vågade aldrig försöka.
 Jag har en historia här nere från Lunnedalen också. Men den är sann, lika så
sann, som att jag såg påskkäringen, för jag kände dem där nere, och de talade om
den många gånger. De hade en utlagård ett stycke hemifrån och på påskafton
hade de varit efter hö. Men på morgonen låg där en käring i höet. Och hon låg där
och gnö så väldigt. Det var en påskkäring som hade kommit för sent ut, så att so-
len hade gått upp. De försökte bära till henne mat och ge henne mjölk att dricka,
men hon låg där bara och gnö och ojade sig. Hon var mellan 50 och 60 år. Det
såg de, men hon ville inte gärna visa ansiktet. Hon låg där i höet hela dagen, och
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de stängde, så hon inte kunde komma någonstans, men när sola var gladder, var
käringen i alla fall borta. 
 Far min och några andra var ute i skogen en påskafton, och vallhunden på en
granngård gick efter dem. Det var ju alltid ett sådant oväsen i luften den kvällen,
sade de. Och rätt vad det var började det att vina i luften och hunden åkte med
och blev borta. Men de hörde honom tjuta och yla tills han var så långt bort att de
inte kunde höra honom längre. Han kom inte igen förrän om tre dagar, och då var
han så illa tilltygad och så eländig, så de måste skjuta honom.
 De sade alltid att påskkäringarna lade en långhalmskärv i sängen jämte gub-
ben, medan de var borta. Och så ställde de det så, att han inte vaknade.

Trollpacka
Fanns det ingen där i trakten de trodde for till Blåkulla? – Nej. Har någon sagt
något om det? Jo, det var allt en som bodde strax hemma vid. Det var en stygg
käring. Hon hade mycket häx för sig. Ett par stycken hade sett henne mitt i nat-
ten sitta på andras egendomar vid rinnande vatten och kärna. Och hon fick då
också mer smör än någon annan. Vad hon nu gjorde. Och runt omkring där hade
de otur.
 Det var en gubbe som bodde granne med henne som hette Johannes. På den
tiden hade de alltid svinen gående ute, och haget var ofta dåligt, så en dag hade
ett av den här käringens svin kommit in i Johannes säd. När han fick se det, tog
han en stör och kastade efter grisen, och det hände så galet så han slog av ena be-
net av honom. Nästa dag skulle Johannes köra in till stan och vägen gick förbi

Margot Nilsons uppteckning efter August Anderssons berättelse om påskkäringar. (DAG:
IFGH 1346:42).
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käringens hus. Just som han kom mitt framför huset, tittade käringen ut, och i det
samma stöp hästen och låg som han hade varit död. Men Johannes ropade till kä-
ringen: »Drag åt helvete din trollpacka!» Och då gick hon ifrån fönstret, och häs-
ten stod upp igen.

Trollharar
Förr i världen fick man skjuta hare hela året om. Uppe i backarna vid Rudet var
det gott om dem. Far min sköt en gång däruppe, men när han kom fram och skulle
taga den, så var det bara två steckesnoppar, brända i bägge ändar där.
 Det var en hare de hade skjutit efter många gånger men aldrig fått tag i. Så kom
jag på honom en gång och sköt bägge frambenen av honom. Då kunde han ju inte
komma någonstans, men han skrek så jämmerligt. Jag tog och slog honom i en
gran, så hela huvudet gick sönder, men han skrek lika eländigt. Då fick jag upp
en dolk jag hade på mig och skar huvudet av honom, och så hängde jag upp ho-
nom i bakbenen och gick ett stycke därifrån, för jag tyckte det var riktigt otäckt.
Då kunde han ju inte skrika längre, men han var inte död ändå. Blodet forsa ur
honom. Det var en stor mager usling. Om inte det var en sådan där trollhare, de
kallar.

Vattenväsen
Min far såg mycket sådant. Han talade ofta om att han sett både skogrå och sjörå.
Jag är född borta i Gundlebo. Där gick en piga en gång nere vid sjön och valla.
Då kom sjörået och ville ha henne i sin tjänst. Hon skulle få tre kor i städja. Först
skulle hon då fösa hem korna. Men när hon kom upp till gården försvann de där
tre korna, och hon ville förstås springa efter dem. Men folket på gården hindrade
henne och höll henne hemma. Och hon blev riktigt svårt sjuk efter detta, men se-
dan talade hon då om hur det var.
 Farfar trodde aldrig på sådant där. Han blev bara arg, när far min talade om vad
han hade sett. Men en gång var de ute på sjön och drog nät. Då sade far: »Se där
borta!» Och farfar tittade dit och bägge såg de två barn gå på vattnet. Så småning-
om sjönk de mer och mer och till slut försvann de alldeles i vattnet. Och farfar
blev så förvånad, så han släppte allting och bara satt och stirrade. Men det kunde
ju vara hägringar förstås.
 Far och jag var ute en gång och drog not. Vi hade väl dragit en sex, sju kast och
fått rätt mycket fisk. Så kastade vi ut igen ett stycke utanför Svengestötsberget.
Där var alltid så mycket konstigt, och de såg ofta riktiga strålar i vattnet, som gick
fram mot berget. Vi kastade ut på en 15 alnars djup och nota var våt, så den hade
sjunkit med detsamma förut, men den här gången sjönk den inte utan flöt alldeles
ovanpå, och det var bra konstigt. Jag var ända rädd, när vi drog upp, att något
skulle rycka oss i sjön, men det gick bra och vi fick ända sju granna gösar i nota
den gången. Men det var nog sjöråa som höll upp den för oss. Men när vi hade
dragit upp, begav vi oss hem med en gång, och vi sade inte ett ljud om det varken
far eller jag förrän nästa dag.
 En gång far min varit ute på lantmäteri, rodde han över sjön hem. Det var vid
tolvtiden på natten och det var på högsommarn, så det var inte mörkt. Då fick han
se liksom ryggen på en stor häst i vattnet. Och far var alltid kallblodig, så han rod-
de rakt på det. Men när han var alldeles framme, gjorde det en ilning i honom av
rädsla, så han tog ett tag med ena åran och strök alldeles förbi. Och han sade det
var fullt med kulor på kroppen och ända som torntaggar i.
 Strömgubbarna fanns där det var stark ström, och där satt de och spelade för
de var så svåra att spela fiol. Och man kunde få lära sig spela av dem, men då
skulle man ge dem en svart katt utan ett enda vitt strå i belöning. Men det är väl-
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digt svårt att få tag i en sådan, för de har nästan alltid någon vit fläck. En gång
var det en som ville lära sig spela, men han kunde inte få tag på någon annan katt
än en som hade tre vita strån i bröstet. Då ryckte han bort dem, och så gick han
till strömgubben med den. Men strömgubben visste allt, att katten hade haft vita
strån, och därför lärde han honom spela, men han lärde honom inte stämma fio-
len, och då var det lika illa.
 Det var en spelman, som spelade en vals eller en polska, jag hågar inte vilket,
som han hade lärt av strömgubben. Och han spelade allt vildare och vildare och
kunde inte sluta, och de dansade, så att blodet trängde ut genom skorna. Men då
var det en av karlarna som var så rådig så han fick upp en kniv och skar av sträng-
arna på fiolen, och det hjälpte. Se, då kom det stål till också.

Skogsväsen
Skogråa talade de mycket om förr i världen. Framtill skulle hon vara så grann,
men baktill var hon som ett baketråg. De sade, att vargarna var lånade till Sverige
för att äta upp dem, och vargarna försvann ju också sedan. När vargarna var efter
skogsråa, tydde hon sig till människor för att få hjälp. Bärgade de henne då, fick
de förstås belöning. En gång vargarna var efter ett skogrå, hoppade hon upp i en
glugg i en lagård. Men ena foten han hon inte få med sig, och så ropade hon:
»Tasse, ta fot!» Men vargen tog hela henne. 
 Det är en gubbe som bor här borta. Hans mor, hon hette Kajsa, träffade skogråa
en gång. Hon skulle gå till stan (Vänersborg), och då gick hon denna vägen utmed
sjön för den var genare. Då satt skogråa där på ett led och ropade till henne: »Vart
ska du gå, Kajsa? Vart ska du gå?» Men hon svarade inte, för då hade hon fått
makt med henne. Då sade hon: »Jag vet allt vart du ska. Du ska in till stan och
köpa snus åt far din.» Det skulle hon också.
 I Hjärtum var det en skogvaktare som hade mycket med skogråa att göra. En
gång han var på ett kalas, kom hon fram till fönstren och skrek på honom. Då var
det någon som sade till honom: »Du får gå ut. Fästemön ropar på dig.» Men då
blev han led åt henne, så han sköt henne med en silverkula.

Bergväsen

Vid det där berget invid Gundlebosjön som heter Svengestötsberget såg Svarte
Petter, de kallade, något konstigt en gång. Han var ute på sjön en kväll, och då
fick han se berget öppet. Och han såg en gubbe och en käring därinne, som höll
på med att baka och hade så bråttom, och elden stod högt i vädret bakom dem.
Men Petter talade om det med detsamma han kom hem, och det skall man ju inte
göra. Och nästa morgon fick han blodstörtning och kom aldrig upp mer. Om det
var utav det han sett, vet jag inte, men det trodde de. 

Tomten
Det var en som bodde strax hemma vid. Han handlade mycket med hästar, och
de var så magra och usla, när han köpte dem, och sedan blev de så granna. Men
en häst måste han sälja, för den ledde tomten ut varenda dag. Den tyckte han inte
om. 
 I en gård där de hade en tomte, fick bonden en dag se honom komma släpande
och pustande med ett rågax. »Det var nåt å pusta för», sade bonden. »Får jag drat
ifrån dig lika mycket som jag har drat till dig, så har du inte mycket kvar», sva-
rade tomten. Och då såg gubben, att det var en hel tunna råg tomten hade kommit
med. Men efter den dagen gick det utför med gården. 
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Jättar
Här nere vid Boteredsjön låg förr en jättesten, som någon jätte vid Halle- och
Hunneberg hade kastat mot Gustava kyrka. Det var en stor flång ur den, som låg
brevid. Den hade lossnat när stenen föll ner. De tog den till en hel stenfot, och det
hördes aldrig till något för det. 

Kvarnen som brann var natt
Det var en kvarn på ett ställe, som brann varendaste julnatt. Och ägaren lovade,
att den skulle få stor belöning som kunde reda den från elden. Då var det en
dräng, som var dristig av sig och tänkte försöka. Han tog en bra klubba med sig
och gick upp i kvarneskupa och satte sig. Mitt på natten kom det in en förfärlig
massa katter i kvarnen och började dansa omkring där och sjöng:

»Truls trulls sätta
de ska la bli ell uttå detta.»

Men då reste sig drängen och ropade:

»Truls truls sätta
det ska la bli klubbeslag uttå detta.»

Å så svängde han med klubban, men det hände inget bättre än att både kupan och
han själv flög långt bort efter golvet. Då blev katterna rädda och försvann alle-
samman, och efter det brann aldrig kvarnen någon mer gång. 

Klokskap
Det fanns en klok gumma, som kunde se var hästar och kor fanns, när de hade
gått vilse i skogen.
 De talade om att det fanns de som kunde sätta ned unga flickor, som var fäst-
mör. De satte dem under en sten eller något, ja, inte de själva förstås utan bara
som de låtsade.
 Jag har också hört talas om folk som kunde ställa tjuvar, så att de inte kunde
komma någon vart utan fick stå där med säcken eller vad de tagit på ryggen, tills
ägaren kom.
 Min farbror hade en bössa, som inte kunde döda utan bara sårade. Då var det
en finne, som gick där hemma och hette Jakob Hall. Han kunde allt möjligt häx,
och han skulle då göra om bössan. Han satte in ett litet skott. Så skulle han då ha
sig en halv, och då passade farbror på och skulle skjuta av skottet. Den bössan
hade aldrig klickat före, men nu klickade hon. Men Hall blev ond och sade: »Du
hade inte haft där och gjort. Du såg att det inte gick.» Och så sköt han av skottet
och blåste i bössan. Där hade blivit så svart och smutsigt i pipan förut, men nu
var där vitt och rent.

Folkmedicin
Farmor brukade draga en kniv tre gånger genom tänderna och spotta efter var
gång och sedan lägga kniven under kudden mot kram. Det var väl trolltyg eller
något såvert [dylikt].
 När de fick tungt för bröstet så att de knappt kunde draga andan, sade de, att
maran red dem.
 De brukade plocka midsommarkvast utav så många sorters blommor de kunde
få tag i. Sedan kokade de den i vatten och det spadet hade de till läkemedel

Besök vid källor
Det finns en källa med hälsobringande vatten här borta (österut från Myskeback-



24  Fredrik Skott

en). Dit skulle de gå och kasta pengar och dricka av vattnet. Men de skulle vara
där före soluppgången, annars gjorde det ingen nytta. Där fann de sedan mycket
pengar på botten.

Kyrkbygge
De skulle bygga om Ryr kyrka. Men det var stört omöjligt att de fick henne fär-
dig. För vad de byggde om dagen blev nerrivet på natten. Då lade de upp några
bjälkar på en vagn och spände ett par oxar före och lät dem gå, vart de ville. Där
de stannade byggde de kyrkan. Och de stannade förstås, när de kom till uppförs-
backen. 

Julen
På Lussedans morgon skulle man ha lussebeten, som bestod av något färskt kött
eller fisk, och så lussesupen. Spinnrockarna skulle bort till Lusse.
 De klädde ut sig till julbockar ibland på julafton. För en 70 år sedan minns jag
då, vi hade julgran. Alla djuren skulle ha lite extra på aftnarna, och så skulle man
säga till dem: »Ät och lev och trivs väl, i kväll är det juleafta (nyårs-, trettneaf-
ta).» Så hade man halm på golvet och lekte i och gjorde jultypper av. På aftnarna
skulle man ha björkved i alla ugnarna.

Myskebacken. August Anderssons bostad. Foto Margot Nilsson, 1928.
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 På juldagen skulle man aldrig måka, inte förrän på annandans morgon. Var
då pigan god vän med pojkarna i trakten, kunde de måka på morgon, men vad
det någon de inte tyckte om, drog de in i stället och gav korna ett långhalskärv
att äta.
 Så gick de stjärngossar, och om de inte blev insläppta på något ställe, sjöng de:
»Vi se på eran korsten vit, allt för den ljusa stjärnan, att moras doter de är skit,
allt vid den ljusa stjärnan.»
 Josef hade en yxa med sig och satt i en taska på ryggen som han slog i spisen,
så elden for över hela rummet.
 De red Staffan också från den ena gården till den andra. Då hade de bundit näs-
dukar över ansiktet på sig själva och hästarna för att ingen skulle känna igen dem.
  »Annda trett är jula slätt», sade de. Annars skulle allt julen vara slut vid 20:e.
»20:e Knut kör jula ut, då skall blaggarnskjorta på och havrekaka fram.»
 Kyndelsmässe var lillajula. Då fick man gröt och smörgås och sådant på afta.

Påskeld
På högsta kullen skulle man ha påskeld. Bäst vore om man kunde få lagt ihop till
en tjärtunna, för det brann så bra, och det kanhända att det kunde vara någon liter
tjära kvar på botten också. Och ibland satte vi ett långhalskärv mitt i tunnan. Vi
satte också något tändbart i ena ändan på en lång stång, som vi sedan reste och
tände på. Och så sköt vi med pistoler; det var mynningsladdare på den tiden. Allt-
samman för att skrämma påskkäringarna.

Husdjur
De skulle hänga en skata i ett snöre över varje häst i stallet för att skydda dem för
maran.

Slakt
Man skulle alltid slakta svin på ny, för annars krullade fläsket ihop sig till en krul-
le bara.

Jordbruk
När såärlorna kom skulle man börja så. Man brukade gömma av julbrödet till vår-
ningen. Första maj skulle man äta av julkakorna. En vet jag som alltid korsade i
luften, när han började så. Man skulle så med detsamma efter att man harvat, för
att inte musten skulle gå ur jorden.
 De använde skäror förr, men det är mycket länge sedan. Jag minns aldrig de
använde dem, men vi hade en gammal skära hemma, som var som en stor krokig
kniv. Det var fruntimmerna som skar. Farmor talade om att det var två som skulle
skära på kapp en gång, var sin åker, utan att resa sig någon gång. När de var fram-
me kastade sig den ena på marken, och hon klarade sig, men den andra reste sig
upp, och hon gick åt, för ryggen gick av på henne.
 Den som skar sig på lien förlorade slåttergröten. Man skulle inte kasta rivorna
viåpna (men pinnarna upp). De var alltid rädda för att slå eller meja sista slaget.
Den som gjorde det kallades för »slötterködden.»
 Det första hölasset skulle ett fruntimmer, helst matmodern själv, lässa av. Det
var för att det skulle bli kvigkalvar och också hondjur efter hästar och sör. Min
farmor var alltid så kvick med att komma ut när det första hölasset kom.
 Säden lade de upp i stabbar i floka för floka riktigt hårt, så att inte råttorna skul-
le gå in.
 När slåttern var färdig, skulle de alltid ha slåttergröt, och då var det inte lönt
att komma med svartgröt, utan då skulle det vara risgryn. När de ställde till slått-
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öl, var det riktigt kalas, och då var det dans efteråt också. Då var det inte tal om
slåttergröt eller sådant.
 De skulle alltid ha tröskat och spunnit blåra till jul. De trask otter, för de var
rädda för att tröska, när det blev mörkt, för då trask det hela natten. Det var »natt-
härn», sade de.
 Man skulle inte bära öppen mjölk under bar himmel, när kon hade kalvat, för
då kunde folk få makt med mjölken. Man släppte inte gärna in främmande i la-
dugården, för då kunde de göra ont.
 De skulle inte släppa ut kreaturen första gången på en fredag. Vallhölingarna
var småpojkar eller ibland gamla gubbar. De hade stora vallurar av näver som de
lurade i, och då visste man att gråbenen var framme.
 Det var en som brukade slå på en stekpanna när bina svärmade, för att de skulle
flyga uppåt. Jag har skjutit ned många bisvärmar för att få dem att slå. Men det
är ju inget märkvärdigt med det, för när de känner lufttrycket, blir de rädda och
söker sig in i kupan.

Födelse och dop
De brukade lägga en peng på bröstet på barnen med vitlök och dyvelsträck i. De
hade för sig att man inte fick torka småbarnskläder i fria luften. Modern vågade
aldrig gå någonstans innan hon gått till kyrke och tagit prästen i hand.

Historier om marbönder
Det var två marbönder som var ute och vandrade. Så fick de se en ekorre, och då
beslöt de att den ene skulle fånga ekorren och döda den, medan den andre gick
och lånade en gryta. Ekorren satt i ett träd och den ene marbon klättrade efter ho-
nom upp i trädet, men då hoppade ekorren över till nästa träd. Då sade marbon:
»Vågar du dit som lit ä, vågar väl jag dit som stor ä.» Och därmed hoppade han
efter. Och när den andre kom med grytan, hängde han död över en stubbe och gri-
nade. I detsamma tappade den andre grytan, så den gick sönder. Och när han då
såg kamraten, blev han arg och sade: »Å, grina du inte så mycket!»
 Det var sju marbönder som sam över en råglycka en gång. När de kom upp ur
rågen, skulle de räkna efter, om alla var med, men hur de räknade kunde de inte
få det till mer än sex. Då tog de och stack näsorna i en blöter koruka, och då blev
det sjulhål ?? efter dem.
 Två marbönder var på väg till stan en gång. Då sade den ene: »Nu är vi nära
köpestan. Jag hetta en sellamjölke på en grennastolpe, och den slök ja.» Det var
en snigel.

Ortnamn
Drottningsberget kallas ett högt berg, som stupar ganska brant ned mot Grundle-
bosjön. Där har en drottning ridit utför en gång och så över sjön till Rudet, när
fienden var efter henne. Men när hon red utför berget tappade hon ena gullhäst-
skon. 

När träden talade
De sade, att träden kunde tala förr. Enen sade »Hugger du mig, så sticker jag dig,
lägger du mig på elden, så svär jag.» Eken sade: »Hugger du mig så får du plikta.»
(Det blev nämligen förbjudet att hugga ekar en tid, sedan de hade huggit ut den
alldeles för mycket.) Granen: »Hugger du mig, jag som står grön både vinter och
sommar.» Alen: »Hugger du mig, så blör jag.» Björken: »Hugger du mig, jag
som gör så många goda barn.»
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Motvalls käring
Det var en gubbe och en käring, som gick förbi en äng som var nyslagen. »Här är
det slaget bra», sade gubben. »Det är klippt», sade käringen. »Nej, det är slaget.»
»Det är klippt.» Och så trätte de. Men gubben blev ilsk till slut, och när de kom
förbi en damm tog gubben och doppade käringen för att få henne att säga, att grä-
set var skuret. Men käringen ropade i alla fall: »Klippt!» Då doppade han henne
så djupt att huvudet kom under vattnet, och hon inte kunde säga något mera. Men
då stack hon upp ena armen och klippte med fingrarna.

En text – flera röster
Som framgått av Margot Nilsons fältdagbok var hon orolig över resultatet, att
hennes texter inte skulle motsvara förväntningarna som hennes arbetsgivare
hade på uppteckningar av folkets minnen. Av allt att döma tycks hennes oro
dock ha varit obefogad. Texterna kritiserades inte av insamlingsledaren Johan
Kalén; utan undantag fördes de in i arkivets traditionssamlingar. Att hon leve-
rerade färre sidor än avtalat – 156 i stället för 300 kvartosidor – tycks inte hel-
ler ha fått några konsekvenser. Med få undantag berör de nedtecknade berät-
telserna vad som i samtiden skulle definieras som folkminnen. Sägner och
trosföreställningar dominerar, även om notiser om seder i samband med årets
fester och livets högtider inte saknas. Sagor, visor, anekdoter och en och an-
nan folklivsskildring förekommer dessutom i materialet. Memorat, sekundär-
memorat och sägner är representerade, liksom notiser om trosföreställningar
och seder. Med andra ord var institutet nöjt med Margot Nilsons insats som
stipendiat och folkminnesupptecknare; hennes texter motsvarade samtida
krav på forskningsbarhet, folkloristisk forskningsbarhet. Hur ska man då idag
bedöma Margot Nilsons uppteckningar efter August Andersson i Myskeback-
en och de andra hon träffade i Väne härad? Som jag ser det kan man förstå och
läsa hennes material på flera olika nivåer. 

Talesättet »Som man ropar får man svar» används ofta för att illustrera
kritiska synpunkter på tillkomsten av traditionsarkivens samlingar. I detta
sammanhang kan dock, som jag ser det, talesättet förstås på olika sätt. Det
kan syfta på riskerna med att använda ledande frågor men också på själva
inriktningen av insamlingen. Att den ämnesmässiga inriktningen på doku-
mentationen delvis styrdes av arkivet är en självklarhet; allt annat vore till
och med ett misslyckande. Som framgår av namnet Institutet för folkmin-
nesforskning stod folkminnen och forskning i fokus. Syftet med dokumenta-
tionen var alltså att samla in material för den samtida och framtida forsk-
ningen i ämnet; målsättningen var inte att med samma energi dokumentera
allt som kunde rymmas inom begreppet. Att styra insamlingen var för arki-
vet ett sätt att hushålla med begränsade resurser, att så effektivt som möjligt
generera ett tillräckligt stort material av god kvalité inom aktuella forsk-
ningsområden. Att samlingarna skulle ge en representativ bild av 1800-
talets Sverige har aldrig varit arkivens målsättning. 
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En metod för att styra inriktningen på dokumentationen var att utarbeta
frågelistor men också att genom t.ex. kurser i folkminnesinsamling göra en-
skilda upptecknare medvetna om områden som arkiven var särskilt intresse-
rade av. När det gällde motivationen att följa instruktionerna fanns dock en
tydlig skillnad mellan de lokalt arbetande upptecknarna, bygdeforskarna,
och stipendiaterna. De förstnämnda var generellt sett friare i förhållande till
arkivet; ofta skickade de också in uppteckningar om andra ämnen än de som
direkt efterfrågades av arkivledningen (se t.ex. Skott 2008 s. 172 ff.). Sti-
pendiater, som Margot Nilson, höll sig däremot oftast till de ämnesområden
som prioriterades i arkivets frågeböcker och frågelistor, vilket de både var
instruerade om och direkt fick betalt för. 

Än viktigare än att få in material om »rätt» ämnen var dock att uppteck-
ningarna gick att använda för folkloristiska studier, att texterna motsvarade
samtidens vetenskapliga krav. Samtidigt som inriktningen stakades ut av ar-
kivet, skulle uppteckningarna återspegla det som berättats. I de instruktioner
som upptecknarna fick, såväl de muntliga som de i skrift, betonades starkt
vikten av att texterna skulle bestå av meddelarnas egna ord; upptecknarna
fick inte dra bort, lägga till eller ändra något till det berättade, inte ens om
det föreföll inkonsekvent, trångsynt eller ens oanständigt. »Detta är helt en-
kelt en förfalskning», konstaterade David Arill (1921 s. 7), som också re-
kommenderade att man skulle lägga sina politiska och religiösa åsikter hem-
ma inför en fältarbetsresa (Skott 2008 s. 147).

Angående upptecknandet bör likväl ett par saker framhållas. Först och främst:
skriv inte något annat än det, som man berättar för er! Lägg ingenting till för att
göra det hela intressantare ... Sådana uppteckningar är värdelösa för forskningen.
Tag inte heller bort en enda småsak, även om den skulle verka löjlig eller anstöt-
lig! ... Återgiv om möjligt edra sagesmäns meddelanden med deras egna ord och
uttryckssätt (Arill 1920 s. 11).

På motsvarande sätt påpekades i regel vikten av att inte använda alltför le-
dande frågor samtidigt som det gällde att försöka uppteckna så många detal-
jer som möjligt om det efterfrågade: »Tag reda på inte bara hur, när och var
man gjorde så eller så, utan också varför» (se s. X f.). Instruktioner var dock
en sak, arbetet i praktiken en annan. I flertalet fall finns idag få möjligheter
att veta hur en enskild upptecknare närmade sig sina meddelare, hur frågor-
na ställdes, vad som (inte) antecknades osv. Via korrespondens och – i de
fall de finns – fältdagböcker kan man dock få en inblick i uppteckningsar-
betet och dess vedermödor. Som vi sett gäller detta Margot Nilsson och hen-
nes fältarbete i Väne härad. 

Med hjälp av instruktionerna och fältdagboken går det att läsa Margot
Nilsons uppteckningar på flera olika nivåer. Först och främst är det uppen-
bart att texterna återgår på mötet med August Andersson, vilket bl.a. möj-
liggör studier av delar av hans berättarrepertoar men också om sägner, seder
och bruk som förekommit i Vassända-Naglum. T.ex. kan uppteckningen om
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påskeldar (se s. X) användas som ett belägg för att seden förekommit i sock-
nen under August Anderssons livstid. På motsvarande sätt påvisar de mer
allmänna uppgifterna kring källor (se s. X) åtminstone August Anderssons
uppfattning om hur de hade använts. Förutom att en rad trosföreställningar
och sägner om övernaturliga väsen har förekommit i socknen, åskådliggör
texterna ofta även August Anderssons syn på det berättade. 

Samtidigt ger uppteckningarna givetvis inte en heltäckande bild av tros-
föreställningar och seder i Väne härad – det som tas upp i texterna består av
urval. Därmed kan uppteckningarna också studeras ur flera andra perspek-
tiv, på andra nivåer. August Andersson (och hans berättelser) var dessutom
knappast representativ för 1920-talets invånare i Vassända-Naglum. I stället
var han, ur Margot Nilsons perspektiv, ett fynd, en närmast unik källa till
kunskap om äldre tiders berättelser, seder och bruk. Han var en god berättare
men hade dessutom kunskap om ämnena som arkivet, och därmed även
Margot, var intresserat av. Personer som både trodde på och var villiga att
dela med sig av »folkminnena» var ideala meddelare; August Andersson
skilde sig här från genomsnittsbefolkningen i socknen, vilket tydligt fram-
går av Margot Nilssons fältdagbok. 

Härutöver är uppteckningarna onekligen också en produkt av själva mötet
mellan August Andersson och Margot Nilson, av samspelet eller förhandling-
en dem emellan, men också av de instruktioner som hon fick av sin arbetsgi-
vare, Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola. Margot
Nilson stod för frågorna som ställdes och ytterst också för urvalet, vad som
tecknades ned och hur det i praktiken genomfördes. Riktlinjerna för insam-
lingsverksamheten och den övergripande folkminnesdefinitionen var dock
formulerade av representanter för arkivet, vilket i sig kan ses både som ett re-
sultat av och ett svar på mer övergripande samhälleliga idéströmningar om
folket och dess minnen. Vilka som intervjuades och vad som upptecknades –
och vad som inte upptecknades – tydliggör samtida föreställningar om bl.a.
skillnaderna mellan exempelvis då/nu, modernt/omodernt, folkligt/ofolkligt,
land/stad och devolutionism/evolutionism. Att beskriva det förflutnas kultur
innebär samtidigt ofrånkomligen jämförelser med samtiden.

Av Margot Nilsons uppteckningar och fältdagbok framgår tydligt att hon
höll sig inom arkivets övergripande folkminnesdefinition. Både hennes och
arkivets målsättning var att uppteckningarna skulle återspegla allmogens
muntligt bevarade kultur i form av folkdikt, folktro och folksed. Därmed ka-
raktäriseras uppteckningarna av ett utpräglat historiskt perspektiv. Margot
Nilson dokumenterade alltså inte det samtida Väne härad utan (vad hon an-
tog var) försvinnande kulturformer. T.ex. frågade hon inte August Anders-
son på Myskebacken hur han firade julen 1927 utan snarare hur julen firades
i Vassända-Naglum på 1880-talet eller vad han hört sina föräldrar berätta
om äldre tider. Fokus på »det döende kulturarvet» medförde också att hon
koncentrerade sitt arbete på skillnaderna mellan det förgångna och samti-
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den. Kort sagt var »levande traditioner» mindre intressanta än sådana som
ansågs vara i det närmaste utdöda; att svarta katter betydde otur var ur det
perspektivet av mindre intresse, då föreställningen sannolikt var lika levan-
de bland Margot Nilsons generation som August Anderssons. Generellt sett
gällde: ju äldre traditioner, dess bättre. Det är en av orsakerna till att tradi-
tionsarkivens äldre samlingar ofta gör ett tämligen exotiskt intryck för en
nutida läsare. 

Fokus låg dessutom på kollektiva traditioner. August Andersson intervju-
ades i egenskap av representant för folket; han betraktades av arkivet som
en traditionsbärare. Detta framgår inte minst av formuleringarna i fråge-
böckerna, av frågor som »Vad berättade man om tomten?». I folkminnes-
samlingarna och registren, som nyttjas för att hitta i materialet, framstår
också flertalet av uppteckningarna efter August Andersson som ett belägg
bland flera; en jämförelse med Bengt af Klintbergs The Types of the Swe-
dish Folk Legend (2010b) visar tydligt att flertalet av de upptecknade berät-
telserna är vida spridda sägner. Personliga erfarenhetsberättelser var av
mindre intresse för arkivet, liksom de intervjuades personliga tankar om det
berättade – även om detta ofta ändå framgår.

Uppteckningarna präglas också av föreställningar om det folkliga. Präs-
ten i Vassända-Naglum intervjuades således inte, däremot jordbrukare,
hantverkare och soldater. Landsbygdens underklass prioriterades framför de
bildade och/eller välbeställda. Härutöver var det folkliga också synonymt
med det inofficiella. Exempel härpå kan hämtas från religionens område.
Det som ingick i »folktron» skulle antecknas men inte sådant som tillhörde
officiell religion. Som konsekvens är Jesus sällsynt i folkminnessamlingar-
na, och omnämns han är det exempelvis i skyddsformler (»Kors i Jesus
namn!») eller läsningar mot sjukdomar. På motsvarande sätt är både Gud
och hans änglar frånvarande i arkivsamlingarna; däremot ingick djävulen i
begreppet folktro. En konsekvens härav är att August Andersson och också
Väne härad i samlingarna framstår som mer »vidskepliga» och »ålderdom-
liga» än de faktiskt var.

Samtidigt var inte August Andersson en passiv förmedlare. Visserligen
hade Margot Nilson, som påpekats, kontrollen över vad som nedtecknades
och hur det genomfördes. Berättelserna i sig uppstod dock i mötet mellan de
båda; de är ett resultat av såväl Margots frågor som vilka svar August valde
att ge. Allt berättades inte; det berättade har också uppstått i mötet mellan
de båda. Sannolikt påverkades Augusts berättelser inte bara av Margot Nil-
sons frågor utan också av det faktum att hon var en representant för Institutet
för folkminnesforskning. Som bl.a. folkloristen Lena Marander-Eklund
(2013) tydliggjort har det stor betydelse vem beställaren är; de som muntligt
eller skriftligt deltar i undersökningar påverkas i hög grad av sina föreställ-
ningar om den mottagande instansens förväntningar vad gäller utformning
men också vilka ämnen som kan och får tas upp. Uppteckningarna bör såle-
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des förstås som resultatet av en förhandling mellan Margot Nilson och Au-
gust Andersson; de återspeglar både upptecknarens och meddelarens histo-
ria, samtidigt som de också berättar om mer övergripande och samtida före-
ställningar om folket och dess minnen. 

* * *

Ett källmaterials användbarhet beror alltid på forskarens specifika fråge-
ställning. Som jag ser det är dock Margot Nilsons uppteckningar en god käl-
la till förståelsen för muntlig tro, sed och dikt i Vassända-Naglum. Det råder
ingen tvekan om att skildringarna återgår på August Anderssons berättelser.
Motsvarande gäller resultatet av flertalet andra stipendiaters arbete. Samti-
digt består uppteckningar alltid av urval. De är både en produkt av och ett
svar på samtida idéströmningar om folket och dess minnen, av såväl arkivets
utgångspunkter som upptecknarnas möten med sina meddelare. Vid sidan
av att sätta in det berättade i dess historiska kontext, vilket är en direkt för-
utsättning för att förstå uppteckningarna, är därmed källgranskning en nöd-
vändig del av forskningsprocessen. Härvid bör man inte bara studera upp-
teckningarna i arkivets samlingar utan också av vem, i vilket sammanhang
och hur de har kommit till. Vilka frågor har (inte) ställts om ämnet man är
intresserad av? Hur är de formulerade? Och vem har (inte) blivit tillfrågad?
Instruktionsböcker utgör ingångar till förståelsen för fältarbetet i teorin och
för definitionen av begrepp som folkminnen. Brev och fältdagböcker är inte
bara en ovärderlig källa till hur definitionerna och instruktionerna omsattes
i praktiken, utan de kan också ge kompletterande information till texterna i
arkivets samlingar; något som inte minst åskådliggörs av Margot Nilsons
fältdagbok från Väne härad. 

Referenser
Otryckta källor
Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Gö-

teborg (DAG):
Anvisningar för upptecknare av folkminnen, 1920-tal.
DAGF 1499 & 1500.
IFGH 1346, 1347 & 1348.
Stipendiatrapporter.
Nordiska museet (NM). Waldemar Liungmans arkiv:
Göteborgs högskola. Förteckning över åhörare och deltagare i övningar från doc.

Liungman, vårterminen 1929.
Kurs i folkminnesinsamling.

Tryckta källor
Arill, David, 1920: Riktlinjer för folkminnesinsamlingen. Göteborg. (Västsvenska

folkminnesföreningens småskrifter 1.)



32  Fredrik Skott

— 1921: Anvisningar för folkminnesuppteckning. Göteborg. (Särtryck ur Jordbru-
kare-Ungdomens Förbunds Handbok 3. Handledning för bygdebeskrivare och
folkminnesinsamlare. Färgelanda.) 

— 1923: Våra gamla. Göteborg. (Västsvenska folkminnesföreningens småskrifter
2.)

— 1924: Folkminnen och folkminnesinsamling. (Särtryck ur David Arill (red.), Tro,
sed och sägen. Göteborg.)

Björkroth, Maria, 2000: Hembygd i samtid och framtid 1890–1940. En museologisk
studie av att bevara och förnya. Umeå. 

Bringéus, Nils-Arvid, 2009: Etnologiämnets tillkomst och examensrätt. I: Rig. S.
79–88.

Ehn, Billy & Barbro Klein, 1994: Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig re-
flexivitet. Stockholm.

FmFt 1927: Årsberättelse för Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs hög-
skola år 1926. I: Folkminnen och folktankar XIV. S. 161–168.

FmFt 1929: Årsberättelse av Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs hög-
skola för år 1928. I: Folkminnen och folktankar XV. S. 130–152.

Gustavsson, Anders, 1980: Berätta – Inte berätta. Att förhålla sig till den omgivande
maktsituationen. I: Norveg. S. 43–60. 

— 1982: Förtegenhet vid etnologiska intervjuer. Några exempel på informationsbar-
riärer hämtade från fältarbeten i västra Sverige. Lund.

Hellspong, Mats, 2010: John Granlund (1901–1982). I: Svenska etnologer och folk-
lorister. S. 161–168.

Kalén, Johan, 1926: Halländska folkminnen. Lokalsägner och övertro från Fagered.
Halmstad. 

af Klintberg, Bengt, 2010a: Waldemar Liungman (1883–1978). I: Svenska etnolo-
ger och folklorister. S. 95–103.

— 2010b: The Types of the Swedish Folk Legend. Helsinki. (Folklore Fellows’
Communications 300.)

Kurki, Tuulikki, 2002: Heikki Meriläinen ja keskusteluja kansanperinteestä. Helsin-
ki. (Soumalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 800.) 

Köngäs Maranda, Elli, 1981: How the Collector Creates, or the Artificial Audience.
I: Osmo Ikola (red.), Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum Tur-
ku 20–27. Pars VIII. Åbo. S. 216–225.

Lilja, Agneta, 1996: Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé
och praktik vid traditionssamlande arkiv. Ett exempel från Uppsala 1914–1945.
Uppsala. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala B:22.)

Liungman, Waldemar, 1925: En traditionsstudie över sagan om prinsessan i jordku-
lan. Göteborg.

— 1927: Frågebok för folkminnesinsamling. Göteborg.
Lundqvist, Martin, 1923: Om vår gamla folkmedicin I–II. Stockholm. (Verdandis

småskrifter 275–276.)
Marander-Eklund, Lena, 2012: Som vi ropar får vi svar. Metodologiska aspekter på

tillkomsten av skriftligt och muntligt biografiskt material. I: Budkavlen. S. 56–
68.

Nilsson, Nils, 2010: Olof Hasslöf (1901–1994). I: Svenska etnologer och folkloris-
ter. S. 169–176.

Palmenfelt, Ulf, 1994: Per Arvid Säves möten med människor och sägner. Stock-
holm.

Redogörelse 1924: Redogörelse för femte arbetsåret 1923–1924. Västsvenska folk-
minnesföreningen. Göteborg.



»Det har varit gräsligt roligt, men resultatet?»  33

Skott, Fredrik, 2008: Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919–
1964. Göteborg.

— 2010a: Traditionsinsamling och politik under svensk mellankrigstid. I: Mathias
Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten (red.), Det stora uppdraget. Perspek-
tiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008. Stockholm. S. 95–105.

— 2010b: Hilding Celander (1876–1965). I: Svenska etnologer och folklorister. S.
69–77.

Svenska etnologer och folklorister. Red. Mats Hellspong & Fredrik Skott. Uppsala.
(Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 109.)

Wolf-Knuts, Ulrika, 2001: Cultural Conditions for Fieldwork and Archiving. Input
& Output. The Process of Fieldwork, Archiving and Research in Folklore. Turku.
(NNF Publications 10.)

Summary
Fredrik Skott, ‘It’s been great fun, but what’s the result?’ One record –
several voices. Margot Nilson’s fieldwork in Väne härad, 1928

Taking a field collecting tour by Margot Nilson in Västergötland in 1928 as its start-
ing point, this article discusses the collecting of folk traditions as an idea and a prac-
tice. The aim is to bring to light the links between the collectors’ work and con-
temporary complexes of ideas about ‘the people’ and their memories, and to show
how the texts in our folklore archives can be seen as both a response to and a product
of those ideas.
 Margot Nilson was employed by the Institute for Folklore Research at Gothen-
burg University College (now the Department of Dialectology, Onomastics and
Folklore Research, Gothenburg). She was what was known as a scholarship holder,
i.e. a professional recorder engaged for a limited period to document people’s
memories – folk traditions – in a given geographical area. The article examines
Nilson’s fieldwork as a process, describing the instructions she was given for her
work and reproducing in its entirety the diary she kept during her collecting tour. A
selection of the records arising from her fieldwork are also reproduced and analysed.
 These folklore records are to be understood as the result of a negotiation between
Margot Nilson and her informants; like other texts in Sweden’s folklore archives,
they reflect the history of both the recorder and the informants, while at the same
time telling us about broader contemporary notions of the people and their mem-
ories. In short, one folklore record reflects several voices. Collections of folk tradi-
tions can thus be read and used in different ways, and serve as source material for
studies of several different kinds and at different levels.
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