


FOLKETS MINNEN





FOLKETS MINNEN
Traditi onsinsamling i idé och prakti k 1919–1964 

With an English Summary

Fredrik Skott 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 
I SAMARBETE MED GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORG 2008



Avhandling för avläggande av fi losofi e doktorsexamen
i historia vid Göteborgs universitet 2008

FOLKETS MINNEN
Traditionsinsamling i idé och praktik 1919–1964

Av Fredrik Skott

Utgiven av
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 

i samarbete med Historiska institutionen, Göteborgs universitet

Ingår i serien
AVHANDLINGAR FRÅN HISTORISKA INSTITUTIONEN I GÖTEBORG 53

ISBN: 978-91-7229-049-5
ISSN: 1100-6781

Distribueras av
Institutet för språk och folkminnen

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22, 411 16 Göteborg

Tel: 031-10 75 30, Fax: 031-10 75 37, E-post: dag@sofi .se

Omslagsfotografi er
Meddelare åt Västsvenska folkminnesarkivets upptecknare

(DAG/Institutet för språk och folkminnen)

© 2008 Fredrik Skott och Institutet för språk och folkminnen
Grafi sk form, omslag och sättning: Fredrik Skott

Tryckt hos Alfa Print AB, Solna, 2008



Efter oss […] kommer yngre folklivsforskare. […] De kommer klart att visa, vilka 
stympare vi var, och främst vad vi ej förmått inse och vad vi försummat. Vore gott 
om vi dock kunde få av dem det erkännandet, att vi gjorde vad vi kunde efter fattig 
förmåga. (Carl-Martin Bergstrand 1962)

Beträff ande det enorma insamlingsarbete […] kommer vår generation förmodli-
gen att förebrås av en framtid för att vi inte utövat tillräcklig källkritik, att vi inte 
gjort kontroller och kompletteringar medan sådana möjligheter ännu stod till buds 
[…]. Allt detta kan kanske sägas med ett visst fog, men det kommer då att sägas av 
människor, som saknar kunskap om hur verkligt små våra resurser, personellt och 
ekonomiskt, ändock varit i förhållande till de arbetsuppgifter vi haft. Att det var en 
räddningsaktion i sista stund vi hade att företaga. Håller en båt på att sjunka så öser 
man, utan att ge sig tid att söka efter läckan av fruktan, att det kan vara för sent, när 
man fi nner den. (Sigfrid Svensson 1961)



Abstract

Fredrik Skott, Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919–1964.44
(Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg 53). 386 pages. Written in Swedish
with an English Summary (Th e Popular Memory. Folklore Collecting in Th eory and Practice,
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Th roughout my study I point to Swedish folklore collecting as a very heterogeneous
project. Several perceptions of an ideal recording were included in the work. Struggles rela-
ting to the defi nition of the people, their recollections and the content of the archives were
rife. Just as criticism could be directed towards that period through the documentation of 
the past, folklore could also be exploited to build the future or demonstrating (the need
for) societal development. Aspects of the past were sometimes accentuated as contemporary 
ideals, and in part the collections should be regarded as a balancing of the books of peasant
culture. Th e collecting of folklore cannot be regarded as a politically conservative project;
if anything they represented the politically radical left’s view of a more popular, more pea-
ceable and more democratic historiography. In practical terms the recorders were also given
a rather free hand to transfer their own images of the past to the future. Th e folklore col-
lections can thus hardly be regarded as the elite’s counterparts. It is rather the collectors’
and their informants’ picture of the past that is refl ected in the folklore collections; an idea 
that corresponded with the earlier 20th century political left’s wishes for a more popular
historiography.
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Förord

Nio år, två barn, fyra datakraschar, fem fl yttar, femhundratolv besök på universi-
tetsbiblioteket, sextusenfemhundrastjuttio kaff eraster, tvåtusentrehundraen struk-
na sidor och tjugosjutusenfemhundratolv lästa brev – nu är avhandlingen klar!

Under åren av avhandlingsskrivande har många underlättat mina studier. Jag 
har haft den stora fördelen att ha tre handledare. Christer Ahlberger fi ck mig att 
söka forskarutbildningen. Som huvudhandledare har du gjort studien till en av-
handling i historia. Vi har också haft otaliga diskussioner om dispositionen, ”den 
röda tråden” och strykningar. Jag är evigt tacksam för all din hjälp. Bland mycket 
annat har Agneta Lilja bidragit med sina stora kunskaper om arkiven. Tack också 
för att du kämpade för att jag inte skulle gå i redan upptrampade spår utan istället 
presentera egna tolkningar av arkivens verksamheter. Utan alla våra diskussioner 
hade avhandling sett helt annorlunda ut. Christer Winberg har varit en skarpsynt 
diskussionspartner och under åren bidragit med många kloka synpunkter på mina 
texter. Tack också för att du övertygade mig om att min ”import av franska tanke-
mästare” var ”en vansklig verksamhet”. Som medläsare har även Göran Malmstedt 
gjort en ovärderlig insats i slutskedet. Dina ändringsförslag gjorde avhandlingen 
betydligt bättre.

Handledarna är långt ifrån den enda som har granskat texten, även om de har 
läst den fl est gånger. Här vill jag särskilt tacka Bengt af Klintberg, som noggrant 
och med stor kunskap läst i stort sett alla vetenskapliga texter som jag någonsin 
skrivit. Annika Nordström har lagt ner ett stort arbete. Våra diskussioner och all 
din hjälp i slutfasen av arbetet har varit ovärderligt. Hugo Karlsson har läst hela 
manuskriptet och bidragit med många värdefulla synpunkter. En noggrannare lä-
sare går knappast att få. Barbro Klein gick igenom delar av avhandlingen i ett tidigt 
skede; din konstruktiva kritik fi ck mig delvis att ändra spår. Nils-Arvid Bringéus, 
Charlotte Hagström, Ritwa Herjulfsdotter, Olle Josephson, Dan Waldetoft och, 
postumt, Anders Salomonsson – tack för alla synpunkter ni gett mig. Och ett 
stort tack även till alla er andra som läst delar av texten; särskilt till mitt kompani 
av korrekturläsare: Catharina Andersson, Birgit Falck-Kjällquist, Terry Gunnell, 
Hugo Karlsson, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Maria Löfdahl, Lina Midholm, Annette 
Richthoff  och Joakim Sebring.

Avhandlingen hade varit omöjlig att skriva om jag inte fått hjälp av hundra-
tals personer runt om i Sverige med uppgifter om traditionsinsamling i idé och 
praktik: hembygdsföreningar och släktingar till politiker, traditionsforskare och 
upptecknare, kolleger på arkiv och museer. Tack Eva Berntsson Melin och Bodil 
Nildin-Wall, likaså alla andra som hjälpt mig med information om västsvenska 
traditionsupptecknare. Särskilt vill jag framhålla alla er som själva delat med er 



av erfarenheter av fältforskning i Västsvenska folkminnesarkivets regi: Maj-Britt
Bennheden, Stina Bergman, Tordis Dahllöf, Anna-Stina Hansson, Birgit Hegardt,
Sonja Henningsson, Bror Jansson, Gösta Johannesson, Jöns Lundsgård, Margot
Nilson, Johan Pettersson, Elsie Th urén, Britt Troëng och Astrid Westergren. Jag 
vill även, postumt, rikta min tacksamhet till Carl-Herman Tillhagen för ett oför-
glömligt samtal om forskare och traditionsinsamling under 1900-talet. Tack också 
alla ni som bidragit med fotografi er till avhandlingen.

Ett kollektivt tack vill jag rikta till kolleger och vänner på Historiska institu-
tionen och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Särskilt vill jag 
tacka mina rumskamrater på institutionen: Catharina Andersson, Klas Dahlén,
och Raphaëlle Schott (ni är alla veckans rumskompisar!). Och tack, Sigríður Beck 
och Maria Cavallin Aijmer, för fi kapauserna. Alla mina chefer på arkivet bör ock-
så särskilt framhållas: Birgit Falck-Kjällquist, Annika Nordström och Margareta 
Svahn. Bland alla DAG:are vill jag också särskilt lyfta fram Maria Löfdahl och,
postumt, Maria Cederberg för uppmuntran och för att ni stått ut med att jag för-
pestat (forna) rökpauser såväl som kaff eraster med avhandlingsprat.

Ofta får man höra att det är ensamt att skriva en avhandling; som framgått
stämmer det inte i mitt fall. Däremot har det periodvis varit ekonomiskt an-
strängt. Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen har möjlig-
gjort undersökningen. Härutöver har det ekonomiska stödet från Helge Kjellin
stiftelse, Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond, Helge Ax:son Johnsons
stiftelse, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen samt Gunvor och Josef Anérs stiftelse
var ovärderligt – stort tack!

Slutligen vill jag tacka min familj som stått ut med min forskning under
dagar, kvällar som nätter, vardagar som helger. Anna-Maria, Britta och Viktor – er
tillägnar jag avhandlingen.

Majorna i februari 2008
Fredrik Skott 
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1. Inledning

”Det är folkets röst, som skall höras, när man läser dessa anteckningar” påpekade 
folklivsforskaren Olof Hasslöf år 1930. Anteckningarna som han syftade på var 
traditionsuppteckningar i samlingarna vid Västsvenska folkminnesarkivet i Göte-t
borg,gg där Hasslöf själv var verksam.1 Koncist gav han uttryck för de svenska tra-
ditionsarkivens övergripande målsättning. Folkets minnen skulle räddas undan 
glömskan. Endast oförvanskade minnen skulle få en fristad i arkiven. Kort sagt var 
det folkets röst som skulle förmedlas till forskningen och framtiden.

Idag är de svenska traditionsarkivens skåp fyllda med nedtecknade berättelser. 
Skenbart utgör de enbart folkets minnen, återgivna med folkets egen röst. I prak-
tiken förhåller det sig annorlunda; ett påstående som jag tror att Hasslöf och hans 
samtida till stora delar skulle instämma i. Folkets minnen, i betydelsen alla svensk-
ars minnen, kan i absolut mening naturligtvis inte dokumenteras. Under 1900-
talets första hälft koncentrerades arkivens arbete kring allmogens kultur. Förleden 
folk- i begrepp som folkminnen eller folkkultur var i dåtidens språkbruk nästintill -
synonymt med landsbygdsbefolkningen. Det som ansågs karaktärisera den äldre 
allmogekulturen stod i centrum; detsamma gäller det som ansågs forskningsbart. 
Intervjuresultat säger inte bara något om den intervjuade utan berättar ofrånkom-
ligen också något om tidsandan och syftet med insamlingen. Texterna i arkivens 
samlingar ”tells the collectors story, too”, för att citera Elli Köngäs-Maranda.2 Detta 
är självklart och okontroversiellt.3

För nutida brukare kan traditionsarkivens äldre samlingar upplevas som prob-
lematiska. Det som idag efterfrågas fi nns givetvis inte alltid representerat i sam-
lingarna och de uppteckningar som fi nns anses behäftade med stora källkritiska 
problem. Materialet antas vara genomsyrat av dåtidens traditionsforskares ideo-
logier och föreställningar om det folkliga kulturarvet. Arkiven uppfattas i många 
sammanhang som ett borgerligt projekt och samlingarna som alltför ensidigt ten-
dentiösa.4

I avhandlingen kommer jag att närmare diskutera och kritiskt ifrågasätta idag 
rådande föreställningar om traditionssamlingarna. Jag kommer att behandla bil-
derna av det folkliga som samlingarna förmedlar och de tankar som styrde urvals-
principerna vid deras uppbyggande. Utgångspunkt tar jag i nutida etnologers syn 
på traditionsmaterialet. Först därefter följer en mer ingående presentation av mina 
problemområden.
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1.1. Traditi onsarkiven och allmogekulturen
Intresset för folket och dess traditioner har en lång historia. Om man så vill går
det att följa från 1600-talets antikvitetsrannsakningar via det tidiga 1800-talets
romantiskt-nationalistiska intresse för folket och dess tankevärld, fram till nutida 
undersökningar av vanliga människors vardag.5 I århundraden har enskilda indi-
vider dokumenterat och studerat folkets kulturarv.6 Diplomaten Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, konstnären Nils Månsson Mandelgren och kyrkoherden Arvid
August Afzelius kan nämnas som exempel på ämnespionjärer. Med samma syfte
har otaliga föreningar etablerats, utvecklats och avvecklats.7 Intresset för det folk-
liga ökade markant under det sena 1800- och tidiga 1900-talet. Tidningarna fylldes
av folklivsskildringar och hembygdsföreningar sköt som svampar upp ur jorden.
Folket var högsta mode. Samtidigt fi ck ett mer institutionaliserat och systematiskt
utforskande av folkkulturen sitt genombrott. Riksdagen tog ett allt större ansvar
för dokumentation av det immateriella kulturarvet och statliga medel avsattes för
utforskandet av folkliga traditioner.

Under det tidiga 1900-talet blomstrade traditionsarkiven. På några få decen-
nier införlivades hundratusentals uppteckningar om folkets liv, leverne och min-
nen i samlingarna vid de stora folklivs- och folkminnesarkiven i Göteborg, Lund,
Uppsala och vid Nordiska museet i Stockholm. Insamlingsverksamheten var nära 
förbunden med i samtiden pågående traditionsforskning vid landets högskolor
och universitet. För unga folkminnes- och folklivsforskare var uppteckningsresor
för arkivens räkning en självklar del av karriären. Som doktorander hämtade de
fl esta sitt källmaterial från den ständigt växande ”faktabanken”. Väl disputerade
fortsatte de att använda traditionsarkivens samlingar; i mångt och mycket var
det vid eller i nära anslutning till arkiven som ämnets spjutspetsforskning pågick.
Några få erhöll till och med den åtråvärda status som följde av att få tjänstgöra vid
eller förestå något av landets traditionsarkiv. Arkiven var av central betydelse för
framväxande ämnen som folklivs- och folkminnesforskning, senare etnologi; inte
bara som den primära källsamlingen, utan som plantskola för nya generationer
forskare. Fram till mitten av 1900-talet var både folkminnes- och folklivsforskning 
närmast synonymt med historisk allmogeforskning.

Idag är situationen närmast den motsatta. Folkminnesforskning, numera be-
nämnt folkloristik, är i Sverige inte längre en självständig disciplin utan istället
en del av enhetsämnet etnologi. Allmogesamhället som forskningsfält har i prin-
cip övergetts.8 Etnologin har närmast avhistoriserats.9 Numera är svensk etnologi
framförallt en samtidsinriktad kulturvetenskap. Visserligen förändras alla veten-
skapliga discipliner men frågan är om något annat ämne kan uppvisa ett lika 
skarpt brott med ämnestraditionen. En klyfta, stundtals beskriven som avgrunds-
djup, har uppstått mellan den ”nya” och den ”gamla” etnologin, vilket beklagats
av äldre ämnesföreträdare. Etnologins ”lärdomshistoria är helt utraderad”, menade
Phebe Fjellström, professor emeritus i Umeå, år 1994.10 Nils-Arvid Bringéus, li-
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kaså professor emeritus, betonar att det bland nutida etnologer fi nns ”fl era som tar 
spjärn emot vad de kallar ’gammal’ etnologi, medan de själva företräder den ’nya’, 
och därmed sagt den enda etnologi som är värd namnet. Etnologins historia tycks 
rentav börja med dem själva av kurslistorna att döma.”11

Brottet inom den svenska etnologin skedde under 1970-talet. På bara några 
år förändrades och mångdubblades studentunderlaget samtidigt som tidens all-
männa vänstervåg förde med sig ett nytt, eller åtminstone fördjupat, samhälleligt 
intresse. Den unga generationen etnologer var föga intresserade av sina äldre kol-
legers metoder och ämnesval.12 Istället närmade sig de yngre ämnesföreträdarna 
alltmer sociologin och socialantropologin, samtidigt som nya dokumentations-
metoder utarbetades.13 En modern etnolog skulle ut i verkligheten och skapa 
sitt eget källmaterial, inte in i arkiven. Startskottet blev Åke Dauns deltagande 
observationer inför Upp till kamp i Båtskärsnäs, för många en stor inspirations-
källa, vad gällde insamlingsmetoder såväl som det samhälleliga engagemanget.14

Den nya etnologin utmärktes av ett politiskt intresse; många unga ämnesföre-
trädare hade starka kopplingar till den politiska vänstern.15 Folk byttes mot klass 
och kultur. Nya samhällsgrupper blev föremål för studier och nya frågor ställdes. 
Ett underifrånperspektiv dominerade. Kulturell identitet blev ett viktigt begrepp. 

Hilding Celander, en av  
Västsvenska folkminnes-
arkivets grundare. Okänd 
fotograf (i privat ägo).



1 6 |  F O L K E T S  M I N N E N

Lokalsamhället fokuserades. Kulturanalysen gjorde sitt inträde. Den kultiverade 
människan, av Jonas Frykman och Orvar Löfgren, formade bilden av etnologi som
ämne för tusentals unga studenter.16 Alltsedan 1970-talet har ämnet fått en allt
starkare betoning på teoretiska perspektiv, förhållandet mellan teori och empiri har
förändrats.17 Samtiden står numera i fokus medan det tidigare alltid närvarande
historiska perspektivet har avmattats.18 Att ämnet har förändrats radikalt är ett
faktum; enligt många närmast till oigenkännlighet.19

De unga etnologerna arbetade under 1970-talet med att klippa de många ban-
den som länkat samman etnologin med hembygdsrörelsen och utforskandet av 
allmogesamhället.20 I tidens anda var det många, men naturligtvis inte alla, av den
unga generationen etnologer som likt Åke Daun ville göra upp med den gamla 
”knätofsforskningen” och dess anda av ”hembygdsrörelsens kärlek till bondekultu-
rens ålderdomligheter.”21 En annan som vittnat om främlingskapet inför (och be-
hov av att ironisera över) de äldre ämnesföreträdarnas insatser är Orvar Löfgren.22

Från samma tid minns Billy Ehn: ”Äldre folklivsforskning, den före 1969, betydde
ingenting.”23 Den nya generationen förkastade inte bara utan skärskådade även
den äldre traditionsforskningens ideologiska och politiska förutsättningar. Den
borgerliga forskaren som ideologiproducent debatterades.24 Karl-Olov Arnstberg 
minns hur många etnologer resonerade om positivistisk forskning under det tidiga 
1970-talet: ”Vad som var meningsfullt att utforska styrdes av – som det hette i dend
tidens radikala retorik – borgarnas och kapitalismens intressen.”25 Stundtals fram-
fördes tankar om att forskarsamhället borde föra en kamp för folket. Det gällde att
”återerövra folkets kultur”, som Stefan Bohman senare uttryckt det.26

Många äldre ämnesföreträdare har beklagat den nya etnologins behov av legiti-
mering gentemot tidigare generationer. ”Budskapet inom den yngre svenska etno-
login att den äldre forskningen var hopplöst passé, inriktningen mot samtiden och
– som man menade – för första gången mot människan ledde till att viktiga grenar
av den tidigare forskningen förtvinade”, betonar professor Sven B. Ek.27 I princip
övergavs även arkiven, den äldre traditionsforskningens monumentala källsam-
lingar. Om allmogeforskning uppfattades som passé och återspeglande borgerliga 
värderingar gällde detta i än högre grad de äldre traditionssamlingarna. ”Varje
ämne hade sina huvudkällor och har det alltjämt. Tänk om arkeologerna slutade
gräva och historikerna vänt sig bort från de skriftliga källorna”, skriver Nils-Arvid
Bringéus för att därefter konstatera: ”Det är ju egentligen något motsvarande som
skett bland de yngre etnologerna.”28

Äldre etnologer har varnat för följderna av ämnesutvecklingen i Sverige. Sven
B. Ek fi nns bland dem som betonar faran med att etnologins ”egen forsknings-
tradition har övergivits”.29 Även Nils-Arvid Bringéus varnar för konsekvenserna 
av ämnets förvandling: ”Uppteckningarna, bilderna, uppmätningarna och före-
målen själva ligger outnyttjade och oräntabla i arkiv och museer. Kunskapen om
hur materialet ska hanteras upphör och etnologerna blir t.o.m. inkompetenta för
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sin traditionella yrkesuppgift: museimannens och arkivariens.”30 Ek menar att 
(ekonom)historiker och sociologer i mångt och mycket har tagit över fält som i 
Sverige tidigare varit inmutade av etnologin.31 Motsvarande utveckling och starka 
brott mot ämnestraditionen har inte skett i de nordiska grannländerna.32

1.2. Kriti k mot traditi onssamlingarna
Kritik har alltid riktats mot traditionsarkiven, deras samlingar och sättet på vil-
ket materialet har använts. Under 1900-talets första hälft diskuterades exempelvis 
karteringsproblem och arkiveringsprinciper. Stundtals, i mer eller mindre hätska 
debatter, ställdes också frågor om hur materialet kunde och inte kunde använ-
das. Hur sägenuppteckningar kunde användas för att nå kunskap om ett faktiskt 
historiskt förlopp var till exempel i fokus i de högst infekterade och (ö)kända stri-
derna om Karl XII och kulknappen samt Frillesåsmärket.33 Andra frågor rörde 
den praktiska insamlingsverksamheten. Hur borde frågelistorna utformas? Vilka 
ämnen borde efterfrågas? Hur skulle en upptecknare idealt sett arbeta för att nå 
önskat resultat? I regel ifrågasattes dock inte samlingarna som helhet. Med få un-
dantag antogs istället uppteckningsmaterialet återspegla äkta folktraditioner och 
därmed åtminstone ge en sann inblick i 1800-talets allmogesamhälle. Som redan 
antytts skiftade kritiken karaktär, fördjupades och fi ck en ideologikritisk karaktär 
från 1970-talet och framåt.

Den nya etnologin och den ideala uppteckningen
Jonas Frykman stod för det sena 1970-talets mest betydelsefulla ideologikritiska 
bidrag som specifi kt rörde de svenska traditionsarkiven. Under ”Nordisk seminar 
for folkediktning, teori och metode” lyfte Frykman fram de äldre arkivförestån-
darnas syn på landsbygdskulturen som enkel och oförstörd, varmed det innersta 
väsendet hos folket kunde tydliggöras. I folkkulturen, defi nierad som allmogekul-
turen, sågs inte bara material för att bygga upp ett nationellt kulturarv utan även 
ett sätt att återknyta till traditionen i en alltmer föränderlig samtid. Kulturen som 
dokumenterades var den ”urgamla, äkta svenska bondekulturen” från den goda 
tiden innan urbanisering, industrialisering och kulturell homogenisering. Det var 
den harmlösa traditionen som efterfrågades framhöll Frykman: ”Man sökte infor-
mation som stammade från en tid då människor talade, tänkte, klädde sig, bodde 
och arbetade genuint.”34

Arkiven var vidare, poängterade Frykman, konstruerade för att ge oss brukare 
bilden av ett mysigt och vänligt bondesamhälle. I arkivsystemen hade tjänste-
männen, enligt principen särskilja och systematisera, hackat sönder ”helheter i 
egendomliga men helt ofarliga småstycken”.35 Eventuellt obekvämt, brännbart el-
ler rentav farligt material som trots allt inkom till arkiven oskadliggjordes således 
genom olika indexerings- och arkiveringsprinciper. Traditionsarkivens samlingar, 
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menade Frykman, var att betrakta som ”ett monument över det stabila och ge-
nuina svenska bondesamhället. I en period av förändring var detta något stadigt
att hålla i handen.”36 Frykman poängterade att: ”När nutidens människor i den
nostalgiska vågen sköljs tillbaka till detta goda bondesamhälle bör det vara vår
uppgift att tala om för dem att det är denna bild av äldre tider som våra arkiv är
konstruerade för att ge.”37 

Finns det ideologiska motiv bakom upprättandet av traditionsarkiv, frågade
Frykman retoriskt och svarade: ”Det vore lika motiverat att undra om det fi nns
sådana ställningstaganden bakom nationalromantiken, bakom framväxandet av 
den borgerliga kulturen och patriotismen. Allt var tillsammans yttringar av ett
föränderligt samhälles sökande efter identitet och en legitimering av de bestående
olikheterna mellan skilda befolkningslager.”38 Tankarna som Frykman framförde
låg i tiden. De borgerliga forskarna hade i traditionsarkiven konstruerat sin egen
bild av allmogesamhället – utifrån sina egna preferenser. Arkiven var deras monu-
ment och återspeglade till stora delar deras föreställningar om allmogesamhället.
Frykmans tryckta föredrag, ”Ideologikritik av arkivsystem”, betyder alltjämt
mycket för bilden av traditionsarkiven och har fått fl era efterföljare. Arkiven i sig 
har blivit ett etnologiskt forskningsfält.39 

Infl ytelserikast av de nyare metahistoriska verken är Agneta Liljas avhand-
ling om idé och praktik vid traditionssamlande arkiv, vari hon bygger vidare på 
Frykmans nämnda artikel. Sina empiriska exempel hämtar Lilja från före detta 
Landsmålsarkivet i Uppsala, teoretiskt är hon primärt infl uerad av Pierre Bourdieus
forskningsprogram kring sociala fält. Lilja utgår från Föreställningen om den ideala 
uppteckningen, som också är titeln på hennes avhandling. Målsättningen är att
beskriva hur denna uppteckning såg ut och hur den i praktiken producerades.
Vetenskapens ställning, nationalismen, moderniteten och dåtidens positivistiska 
forskningsideal lyfts fram som förutsättningar för verksamheten.40

Elegant och övertygande visar Lilja hur arkivtjänstemännen i Uppsala vid mit-
ten av 1920-talet professionaliserades. Som specialister menar Lilja att de konstant
gav sig själva tolkningsföreträde, på bekostnad av andras (upptecknarnas och med-
delarnas) eventuellt motstridiga röster. Tjänstemännen såg sig själva som sakkun-
niga inom svensk folkkultur och kunde utifrån sina samlade kunskaper bedöma 
vad som skulle dokumenteras och hur detta skulle ske. Ett allt striktare ämnesmäs-
sigt urval blev följden. Med hjälp av detaljerade frågelistor, utförliga instruktio-
ner och inte minst en ingående granskning och kriarättning av inlämnat material
hävdar Lilja att arkivpersonalen sökte, och lyckades, producera den ideala upp-
teckningen.41 Därmed rekonstruerade inte arkivet en faktisk verklighet, snarare
konstruerade de en annan ”verklighet”, baserad på tjänstemännens tankar om det
gamla samhället. Forskarna ”förnekade också konfl ikter och motsättningar genom
att så ensidigt betona neutralitet, harmoni och samverkan.”42 Genom att ensidigt
undersöka ett utopiskt, konstruerat samhälle ställdes en föreställd äkta dåtid mot
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en upplevd oäkta samtid. Det gällde, poängterar Lilja, att rädda resterna av allmo-
gekulturen då den i forskarnas ögon var stadd att få en ny och sämre efterträdare. 
Samlingarna består således av forskarnas kritiska kommentarer till sin samtid.43

Enligt Lilja går vidare insamlingsverksamheten att betrakta som direkt rik-
tad mot arbetarrörelsen som hotade den borgerliga ideologin; i intresset för och 
uppvärderingen av allmogekulturen utestängdes arbetarna som inte automatiskt 
delade forskarnas uppfattning om det gamla samhällets högre värde. Lilja poängte-
rar att den harmoniska, neutrala och samförståndsbaserade bild forskarna målade 
upp av historien inte torde ha överensstämt med arbetarnas bild, vilken istället 
utmärktes av ”konfl ikter, förnedring och underkastelse parad med kamp, själv-
känsla och stolthet”.44 Arbetarrörelsen var dessutom, framhåller Lilja, ”i form av 
socialdemokratin [...] en maktfaktor att räkna med i samhället och att dess offi  -
ciella ideologi stod för ett alternativ och gjorde anspråk på att tolka världen utifrån 
det.”45 Forskarna tystade arbetarnas röster, uteslöt dem och den internationalistiska 
arbetarrörelsen från undersökningarna.

Även om Lilja hävdar att enskilda uppteckningar kan innehålla ”korrekta fak-
taupplysningar” poängterar hon att de huvudsakligen inte bör ses som historiska 
dokument om det förfl utna utan som avspeglingar av hur framför allt arkivperso-
nalen betraktade det förfl utna i ljuset av sin samtid. Samlingarna, menar Lilja, är 
ett ”monument över ett idealt tillstånd, ett konstruerat samhälle som i själva verket 
aldrig funnits. En bidragande orsak till detta var naturligtvis att forskarna själva 
hela tiden gav sig själva tolkningsföreträde, att de så ensidigt satte gränserna för vil-
ken slags kunskap de ville samla. I och med detta förnekade de den polyfoni som 
kunnat korrigera och komplettera bilden.”46 Därmed bör bilden av det förfl utna 
som förmedlas genom traditionssamlingarna primärt betraktas som traditionsfors-
karnas motbilder till en orolig samtid.

● ● ●

Några, i synnerhet äldre, ämnesföreträdare har dock implicit eller explicit uttryckt 
sin tveksamhet till delar av den alltsedan 1970-talet rådande uppfattningen om 
traditionsarkiven. Bengt af Klintberg och Barbro Klein fi nns bland dem som 
ifrågasatt föreställningen om att arkiven medvetet försökt skönmåla det äldre all-
mogesamhället; den förstnämnde har som en direkt kommentar till Frykmans 
ideologikritiska artikel kort ifrågasatt påståendet att ”det bara var solsidan av den 
gamla bondekulturen som kom med.”47 Nils-Arvid Bringéus har liksom Jonas 
Engman, Åke Daun och Ulf Palmenfelt lyft fram några enskilda forskare, främst 
Fredrik Ström, som förenat politisk radikalism med folkloristiska intressen. Mats 
Rehnberg är dock den ende som kort konstaterat att bilden av traditionsinsam-
lingen som ett politiskt konservativt projekt generellt är för onyanserad.48 Bo G. 
Nilsson granskar kopplingarna mellan politik och Nordiska museets insamlings-
verksamhet i sin avhandling Folkhemmets minnen. Nilssons behandlar dock främst 
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dokumentationen och utgivningen av så kallade arbetarminnen från 1940-talet
och framåt; ett projekt som museet i mångt och mycket bedrev i samarbete med
socialdemokratin.49

Trots ovanstående invändningar framstår föreställningarna om traditionsarki-
ven som ett borgerligt projekt i sin helhet som tämligen okontroversiell. Frykmans
och Liljas studier är fl itigt citerade i etnologisk facklitteratur, används som kurslit-
teratur och är de infl ytelserikaste verken inom området. Deras resultat återspeglar
en i forskarsamhället dominerande föreställning om traditionsinsamlingen före
etnologiämnets förändring på 1970-talet; en uppfattning som traderats, konfi r-
merats och förstärkts inom undervisning och vetenskaplig produktion. 

I sin avhandling har Elisabet Berglin kort och koncist sammanfattat både den
idag rådande bilden av traditionsarkiven såväl som huvudinriktningen av den
ideologikritik som riktats mot materialet alltsedan 1970-talet. Generellt sett bör
folkminnessamlingarna hävdar Berglin, utifrån Frykmans ovannämnda artikel,
”närmast betraktas som illustrationer till ordspråket ’Som man ropar i skogen får
man svar’”. Därefter refererar hon Liljas slutsatser på följande sätt: ”Lilja konsta-
terar att det insamlade materialet inte alls berättar om vårt bondesamhälle utans
snarast utgör en spegling av den borgerliga kulturens uppfattning om De Andra.

Ingrid Settergren, stipendiat
åt Västsvenska folkminnes-
arkivet. Foto: Hanna Månsson,
1920-talet (i privat ägo).
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Materialet ger därför en motbild till forskarna själva, deras samhällsklass och den 
tid de levde i.”50

1.3. Syft e och forskningsläge
En konsekvens av den dominerande ideologikritiken är att uppteckningarna vid 
landets traditionsarkiv upplevs som ensidigt tendentiösa och svåranvända som his-
toriska källor. Men är verkligen de äldre samlingarna genomsyrade av dåtidens 
borgerliga tankar om folket och det förgångna? Kan inte lika gärna de idag rå-
dande föreställningarna om traditionsarkiven vara minst lika färgade av ideologier 
och tankar anammade av kritikerna, den ”nya” generationen etnologer? Som jag 
ser det fi nns det all anledning att med andra glasögon återvända till ett ideologikri-
tiskt studium av traditionsarkivens verksamhet.

I avhandlingen kommer jag dels att kritiskt pröva den idag rådande bilden av det 
äldre traditionsmaterialet som resultatet av ett enhetligt och borgerligt projekt, dels 
att redogöra för insamlingsverksamhet i idé och praktik. Mitt övergripande syfte 
är att fördjupa förståelsen för traditionssamlingarna och deras tillkomstprocesser. 
Innan mina frågeställningar presenteras vill jag sammanfatta och vidga överblicken 
över tidigare forskning genom att tematiskt behandla kritikernas huvudargument: 
Nostalgi och idealisering,gg Elitens motbilder samt r Konservatism och nationalism. 

Nostalgi och idealisering
Traditionsinsamlingen under 1900-talets första hälft betraktas vanligen som 
ett skönmålande projekt. Arkivens samlingar innehåller huvudsakligen ”pole-
rade söndagsbilder av verkligheten” konstaterade Anders Salomonsson, chef för 
Folklivsarkivet i Lund. Orsaken härtill är att det tidiga 1900-talets insamlings-
verksamhet var ”ägnat att framställa landets allmoge i bästa möjliga dager.” I och 
med att frågor om ”osämja, kriminalitet, sexualitet och annat som kunde förarga” 
undveks kan dåtidens dokumentation ses ”som något av en skönmålning eller 
rent av en konstruktion av den rättrådige svenske bonden.”51 Som redan påpekats 
framhöll även Jonas Frykman att traditionsarkiven är konstruerade för att förmed-
la bilden av ett stabilt och gott bondesamhälle.52 Med hänvisning till Frykman på-
pekade Orvar Löfgren i Den kultiverade människan hur allmogesamhället blev till 
ideal och idyll, ”en tid då människor stod nära varandra och då ’granne var grannes 
broder’, och då livet var äkta och okonstlat.”53 Agneta Lilja uttrycker sig, som vi 
har sett, på ett liknande sätt då hon påpekar att arkiven förnekade motsättningar 
och konfl ikter och istället ensidigt betonade harmoni, samverkan och neutralitet.54

I sin avhandling menar även religionshistorikern Catharina Raudvere att ett ”för-
härligande av bondesamhället ligger i öppen dager” och att sociala konfl ikter, sexu-
alitet, hierarkier och annat som ansågs opassande undveks.55 Nyligen skrev även 
etnologen Eva Knuts om arkivens medvetna romantisering av det förfl utna: ”De 



2 2 |  F O L K E T S  M I N N E N

uppteckningar som fi nns bevarade i folkminnesarkiven beskriver en trevlig, jämlik 
och lycklig allmoge.” Mindre sympatiska aspekter av livet passade helt enkelt inte
in i bilden när ”Sveriges folks historia skulle skrivas”.56

De ovannämnda forskarna är långt ifrån de enda som betonat hur traditions-
arkiven medvetet polerat bilden av allmogesamhället.57 Till exempel drar Annika 
Alzén liknande slutsatser vad gäller Nordiska museet och hembygdsrörelsen. Artur
Hazelius egentliga målsättning menas inte ha varit att musealisera föremål utan att
”bevara en föreställning om det goda livet.” Bondelivet idealiserades och uppgiften
var att förmedla och återskapa det goda livet på landsbygden. På samma sätt menar
Alzén att hembygdsrörelsen arbetade då de ”skapade sin egen idealbild av bonde-
livet, en sörgårdsidyll där konfl ikter och problem inte fanns.” Drag som passade
ihop med idyllen lyftes fram medan andra tonades ned. Hembygdsgårdarna kan
”ses som öar eller oaser där det försvunna goda livet återskapades. En lantlig idyll
där problem och elände rensats ut.”58 Som senare kommer att understrykas, stod
traditionsarkiven och hembygdsrörelsen varandra ytterst nära under 1900-talets
första hälft.

Förutom uppfattningen att känsliga ämnesområden undveks sägs stundtals
att valet av de intervjuade, meddelarna, har bidragit till sörgårdsbilden. Någon
egentlig undersökning om meddelarkårens socioekonomiska sammansättning har
aldrig genomförts, vilket Börje Hansen påpekat. Men möjligen kan de, menar
Hansen, ha ”representerat en systematisk snedvridning i förhållande till normalpo-
pulationen”. Kanske hörde de intervjuade ”hemma bland landsbygdens besuttna”
och inte ”från de stora grupperna av torpare, husmän, småbrukare och statare.”
Kanske har meddelarna ”önskat teckna bilden av den gamla goda tiden”?59 Gunnar
Alsmark är inne på samma spår då han hävdar att Nordiska museet i praktiken
koncentrerade sitt arbete till de förmögnare delarna av allmogen: ”Därför vet vi
idag väldigt mycket om hur de besuttna bönderna förr fi rade jul och påsk, klädde
sig vid bröllop och begravningar, möblerade sitt hem etc. medan kunskapen om
andra grupper i 1800-talets mångfacetterade samhälle, exempelvis statare, an-
läggningsarbetare etc. är högst rudimentär.” Därigenom har myten om det gamla 
bondesamhället skapats påpekar Alsmark.60 Anders Salomonsson uttrycker sig på 
ett liknande sätt. För det tidiga 1900-talets insamlare utgjordes folket främst av 
bönder – ”landsbygdens övriga invånare som drängar och pigor, statare, skollärare
och präster vände man sig sällan till.”61 Agneta Lilja fi nns bland dem som menar
att arbetarnas minnen förnekades av arkiven, vilket jag återkommer till nedan.62 På 
samma sätt antas meddelarna primärt vara män; det var den manliga bonden som
huvudsakligen fi ck representera det svenska.63

Forskarnas syn på allmogetraditionerna som hastigt utdöende framhålls med
rätta som en viktig drivkraft för valet av undersökningsobjekt. Att allmogekultu-
ren bara inom några få år skulle vara omöjlig att dokumentera framhölls både på 
1910- och 1960-talet. Tidigare forskning kopplar vanligen samman räddnings-
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tanken med ett nostalgiskt tillbakablickande. Forskarna sägs inte bara ha betrak-
tat vissa traditioner som försvinnande utan kulturen i sin helhet som degenere-
rande. Folkkulturen höll på att ersättas av något annat, sämre och osvenskare. 
Förändringen innebar en försämring. Genom dokumentationsarbetet gick arkiven 
till motattack mot förändringarna. Den konstruerade bilden av ett autentiskt för-
fl utet ställdes mot föreställningen om en inautentisk samtid. Insamlingen betrak-
tas därmed som ett kulturkritiskt projekt; som ett uttryck för forskarnas längtan 
efter en svunnen och harmonisk guldålder då kulturen var äkta och Sverige ännu 
svenskt.64

Elitens motbilder
En direkt förutsättning för tolkandet av traditionsinsamlingen som återspeglande 
borgerliga föreställningar om det förgångna och samtiden är tanken på arkiven som 
ett elitprojekt. Bilden av det folkliga kulturarvet, förmedlad av traditionsarkiven, 
betraktas till stora delar som en skapelse av traditionsforskarna och utvalda upp-
tecknare som accepterade att arbeta på deras villkor. Det är således forskarnas tan-
kar om det förfl utna som primärt lyfts fram för att karaktärisera arkivens material 
och ideologierna bakom deras insamling. I regel är det några få betydelsefulla fors-
kare, huvudsakligen Carl Wilhelm von Sydow och Sigurd Erixon, vilkas tankar om 

Upptecknare och deltagare i en kurs för folkminnesinsamling i Göteborg på 1920-talet.
Okänd fotograf (DAG).
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traditionsinsamlingen får representera verksamheten i stort.65 Traditionsforskarna 
”visste vad som var genuin folklore och vad som inte var det, de visste vad som var
äkta svenskt och vad som inte var det”, betonar Barbro Klein.66 Lilja uttrycker sig 
på samma sätt; traditionsforskarna ”visste bättre än folket själv hur folkkulturen
var beskaff ad.” Meddelarnas refl exioner kring det berättade, ”hans eller hennes
åsikter om innehållet i det berättade”, skulle inte återfi nnas i uppteckningarna.
På samma sätt var en upptecknare arkivens rapportör, åtminstone idealt sett, utan
möjlighet ”göra sin röst hörd och ge sin tolkning.”67 I sin avhandling från 2006
ansluter sig Eva Knuts till ett liknande synsätt då hon hävdar att arkivens forma-
liserade instruktioner till upptecknarna bland annat innehöll ett krav på att arkiv-
materialet ”inte skulle innehålla sagesmannens (d.v.s. de som intervjuades) egna 
refl ektioner och omdömen om det som beskrevs.”68 Traditionsarkivens samlingar
sägs stundtals inte återspegla ”någon levd verklighet” utan snarare arkivpersona-
lens konkretiserade föreställningar om den ideala uppteckningen. I sin avhandling 
ställer också Agneta Lilja retoriskt frågan om inte vår nutida bild av den svenska 
allmogekulturen sett annorlunda ut om bara traditionsarkivens personal tillåtit
andra röster än sina egna att komma till tals, om upptecknarna och meddelarna 
själva fått beskriva sin verklighet?69

Konservati sm och nati onalism
Som Barbro Klein har påpekat misstrodde 1970-talets unga och radikala etnologer
i allra högsta grad sina föregångares ”hyllande av bönderna och uteslutande av 
arbetarklassen”.70 Jonas Frykman och Orvar Löfgren fi nns bland dem som
poängterat att ”borgerligheten” genom framlyftandet av bonden och allmogen
som de genuina bärarna av historien och den svenska folksjälen skapade en mot-
vikt mot arbetarklassen.71 Traditionsforskarnas nostalgiska tillbakablickande och
förnekande av arbetarna och deras kultur tolkar även Agneta Lilja som riktad mot
arbetarrörelsen och den politiska vänstern. Den idealiserade bilden av bonde-
samhället var en mer eller mindre medvetet skapad motvikt till arbetarrörelsen,
vilken upplevdes som både antinationell och samhällsomstörtande.72 Insamlingen,
betonar Agneta Lilja, bör därför betraktas som forskarnas kommentar till samtidens
förhållanden, ”en intellektuell övning, ett slags ideologikamp med udden riktad
mot bl.a. arbetarrörelsen, som med sin socialistiska kampideologi utmanade den
borgerliga ideologin”.73 Även Jonas Frykman framhåller att traditionsinsamlingen
legitimerade de bestående skillnaderna mellan olika samhällslager.74 Ville Roempke
påpekar hur bland annat Skansen under 1800-talets slut och 1900-talets början
bör ses som ”ett medvetet eller omedvetet, försök att avleda intresset från gryende
socialism och arbetarmakt, ett krampaktigt kvarhållande av sörgårdsidyllen
Sverige.”75 Stundtals sägs arkivens verksamhet uttryckligen vara närstående idéer
särskilt anammade av reaktionärt sinnade politiker. Eventuella socialdemokratiska 
förkämpar för traditionsinsamlingen framställs som kulturhistoriskt intresserade
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undantag i en framåtblickande och internationalistiskt orienterad arbetarrörelse, 
generellt ointresserad av allmogekulturens tillvaratagande.76 Kort sagt har en nos-
talgiskt tillbakablickande hållning i forskningen om traditionsarkiven ofta per 
automatik förknippats med den politiska högern och borgerligheten; detsamma 
gäller nationalismen.

Nationalismen har lyfts fram som en tämligen enhetlig idéströmning anam-
mad av traditionsforskarna och genomsyrande insamlingsverksamheten. Det var 
primärt ”nationens ära och historia” som var föremålet för arkivens romantisering, 
menar Anders Salomonsson.77 Det tidiga 1900-talets traditionsforskare ”var pro-
grammerade av nationalromantikens ideal”.78 Genom tillvaratagandet av folkkul-
turen byggdes nationalkulturen upp och forskarna vid traditionsarkiven arbetade 
således för Landet och Folket, har Agneta Lilja tämligen okontroversiellt påpekat.79

Även Mikael Eivergård har betonat traditionsforskarnas föreställningar om ”en ge-
mensam [svensk] historia och en för folket gemensam kultur.”80

Utgångspunkter och frågeställningar
”Var och en som ägnar sig åt historieskrivning involveras ofrånkomligen i ett poli-
tiskt och ideologiskt spel om maktlegitimering och kulturellt identitetsskapande”, 
har historikern Sten O. Karlsson påpekat.81 I högsta grad gäller också påståendet 
de svenska traditionsarkivens verksamhet, vilket är en genomgående linje i tidigare 
forskning. Jag fortsätter i samma forskningstradition och utgår samtidigt från att 
den idag rådande föreställningen om traditionsarkiven är alltför förenklad.

Senare tids nationalism- och historiebruksforskning har visat att det tidiga 
1900-talets nationalism inte var en enhetlig idéströmning. Såväl den politiska hö-
gern som vänstern intresserade sig också för och använde sig av allmogen och dess 
traditioner, vilket historikerna Samuel Edquist och Åsa Linderborg framhållit.82

Jag utgår från att även dokumentationen av folkets minnen under 1900-talets för-
sta hälft var ett heterogent projekt. Genom att granska bilderna av ”det folkliga” 
som förmedlas av traditionssamlingarna och de tankar, formulerade som oformu-
lerade, som styrde urvalsprinciperna vid deras uppbyggande kommer jag att analy-
sera arkiven som arenor för den ständigt pågående kampen om tolkningsföreträde 
över det förfl utna. Jag är inspirerad av senare tids forskning och diskussioner kring 
användandet av det förgångna, det vill säga av historiebruk. Peter Aronsson skiljer 
mellan historiekultur, rr historiebruk och k historiemedvetande:

Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med re-
ferenser till det förfl utna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman 
relationen mellan dåtid, nutid och framtid. I undantagsfall utgör de direkta och 
uttryckliga tolkningar av detta samband. Historiebruk är de processer då delar av 
historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlings-
orienterande helheter. Historiemedvetande är de uppfattningar om sambandet mel-
lan dåtid, nutid och framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket. 
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Ett visst urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett his-
toriemedvetande.83

Kampen om tolkningsföreträde över det förfl utna är således samtidigt en strid om
makt över sam- och framtiden: ”Den som kan skapa enighet kring sin tolkning av 
ett gemensamt förfl utet kan också lättare skapa uppslutning kring framtida väg-
val.”84 Få har uttryckt det bättre än George Orwell i 1984: ”’Who controls the44
past’, ran the Party slogan, ’controls the future: who controls the present controls
the past.’”85 Kort sagt är innehållet i de svenska traditionsarkivens samlingar ytterst
en fråga om makt över vårt kollektiva minne.86

Ytterligare en inspirationskälla är de diskussioner kring refl exivitet som förts
inom bland annat etnologiämnet.87 Traditionssamlingar ger vittnesbörd om in-
samlarnas aktivitet och är därmed en källa till deras ideologi, konstaterade bland
andra Bengt af Klintberg, Bjarne Hodne och Lauri Honko redan på 1970-talet.88

Även jag utgår från att traditionsmaterialet bär spår av sin tid; att de som nedtecknat
texterna medvetet eller omedvetet och ofrånkomligen har påverkat samlingarna.
Kunskapen om dem som samlades kring arbetet vid arkiven och deras ståndpunkter
är således av central betydelse för förståelsen av traditionssamlingarna.

I avhandlingen kommer den praktiska traditionsinsamlingen såväl som dess
bakomliggande ideologier att studeras. Härutöver vill jag kritiskt granska och
nyansera den idag rådande bilden av de äldre traditionssamlingarna som resultatet
av ett tämligen enhetligt och borgerligt projekt. Mitt övergripande syfte är att
fördjupa förståelsen för traditionssamlingarna och deras tillkomstprocesser. I
undersökningen läggs fokus på tidigare forsknings kritik mot materialet i enlighet
med de ovannämnda tematiskt uppdelade argumenten:

● Konservatism och nationalism. Var traditionsinsamlingen ett nationalistiskt
projekt, närstående samtida politiskt konservativ ideologi? Eller går det även
att tolka som ett projekt närstående tidens politiska radikalism och därmed
förknippad nationalism? 

● Elitens motbilder. Hur gick insamlingen till? Vems bild av det folkliga kulturar-
vet är det vi idag möter genom samlingarna; är det arkivpersonalens konkreti-
serade föreställningar av det förfl utna eller hade även andra aktörer möjlighet
att vidarebefordra sina bilder av det folkliga och historien via arkiven?

● Nostalgi och idealisering. Var traditionsinsamlingen ett idealiserande projekt eller
var den också ägnad till att avslöja föreställningen om den gamla goda tiden? Vilka 
fi ck representera folket? Uteslöts arbetarklassen? Var traditionsinsamlingen ett
nostalgiskt tillbakablickande och kulturkritiskt projekt eller kan verksamheten
också ses ett uttryck för framtidsoptimism? Hur användes folkets minnen?
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1.4. Avgränsningar, metod och källor
Avhandlingen berör de svenska traditionsarkivens insamlingsverksamhet under 
tidsperioden 1919–1964, med fokus på mellankrigstiden då insamlingen var som 
intensivast. Tidigare forskning kring traditionsarkivens verksamhet har i regel, som 
poängterats, fokuserat på arkivpersonalens och forskarsamhällets syn på och bruk 
av det folkliga kulturarvet. Möjligen är det också genom att forskarsamhället till-
mätts störst betydelse som föreställningen om traditionsarkiven som ett borgerligt 
projekt har frammejslats? I föreliggande studie kommer undersökningen om ideo-
logiskt-politiskt bruk av folkkulturen att ställas på tre rumsliga nivåer. Jag kommer 
att behandla traditionsinsamlingen som en rikspolitisk fråga men även undersöka 
arkivpersonalens/forskarsamhällets respektive upptecknarnas verksamhet, syn på 
och bruk av folkets minnen. Tyngdpunkten ligger dock på olika nivåer i olika 
kapitel.

För studien på rikspolitisk nivå granskas propositioner, motioner och riks-
dagsdebatter rörande verksamheten vid samtliga betydande folkminnes-, folklivs-, 
ortnamns- och dialektarkiv som var aktiva under 1900-talets första hälft, samt 
Nordiska museet. Att granska den praktiska insamlingsverksamheten vid samtliga 
traditionsarkiv har däremot inte varit möjligt. Huvudsakligen hämtar jag mina 
empiriska exempel från Västsvenska folkminnesarkivet i Göteborg, vilket tidigare 
inte varit föremål för någon studie.89 Avgränsningen har både för- och nackdelar. 
Även om utblickar och jämförelser med andra traditionsarkiv kontinuerligt görs 
kan studierna i kapitel 3, Elitens motbilder?, inte sägas vara helt applicerbara på ??
andra traditionsarkiv utan rör primärt västsvenska förhållanden. Att fokus läggs på 
Västsvenska folkminnesarkivet medför också en begränsning till en av traditions-
insamlingens sidor. Fokus hamnar på folkminnes- och folklivsinsamlingen på 
bekostnad av både dialekt- och ortnamnsdokumentationen (jfr kapitel 1.5.). 
Vidare behandlas exempelvis inte Nordiska museets insamling av arbetarminnen 
eller dokumentationen av samers och romers traditioner. När det gäller undersök-
ningarna av arkivpersonalens/forskarsamhällets respektive upptecknarnas verk-
samhet ligger tyngdpunkten på perioden från första till andra världskrigets slut 
då insamlingsverksamheten var som intensivast. Undersökningsperioden sträcker 
sig dock till 1964 då Carl-Martin Bergstrand pensionerades efter att ha varit 
föreståndare för göteborgsarkivet under tre decennier. Därefter skedde ett skarpt 
brott, både vad gäller intensiteten i och inriktningen av insamlingsverksamheten.

Att välja traditionsarkivens verksamhet som ämnesområde har både för- och 
nackdelar när det gäller källsituationen. Föga förvånande fi nns det bland arkiv-
tjänstemän en utbredd tendens att samla, stundtals nästan intill besatthet. Att 
gallra är en hädelse, allt ska sparas. Från begynnelsen har också traditionsarkivens 
företrädare betraktat sitt arbete som oerhört betydelsefullt. De var med om att 
rädda en utdöende kultur och var väl medvetna om att deras urval och metoder för 
alltid formade bilden av folket. Särskilt handlingar som ansågs ge inblickar i hur 
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räddningsarbetet bedrevs, eller på andra håll inte bedrevs, skulle sparas till eftervärl-
den som komplement till själva traditionssamlingarna. Åtminstone Västsvenska 
folkminnesarkivets medarbetare förutsåg dessutom att insamlingen i sig skulle bli
föremål för framtida studier. Insamlingsledaren David Arill ville att upptecknar-
na skulle skicka in berättelser om sin verksamhet då dessa skulle bli till nytta då 
folkminnesinsamlingens historia en gång skulle skrivas.90 Carl-Martin Bergstrand,
arkivföreståndare under tre decennier, såg också till att bevara brev av särskilt in-
tresse för den som i framtiden skulle skriva om ”folkminnenas tillvaratagande på 
1920- och 1930-talen och om de personer som kommer att anklagas för sina för-
summelser och misstag.”91 Otryckta handlingar i Västsvenska folkminnesarkivets
samlingar, i form av all in- och utgående korrespondens mellan åren 1919–1964,
frågelistor, insamlingsstrategier, dagböcker, anteckningar från instruktionsföredrag 
och mötesprotokoll utgör också mina primära källor till kapitel 3, Elitens motbil-
der? Härtill kommer givetvis själva traditionssamlingarna.?

Undantag fi nns från alla regler, ur mitt perspektiv dessvärre även från arki-
variernas samlingstendenser. Enskilda arkivtjänstemän har, i brist på intresse för
eller med en vilja att göra upp med det förfl utna, också gallrat hårt. Efter nämn-
de Bergstrands pensionering rensades arkivet, säkert på både gott och ont, från
handlingar som ansågs vara av mindre intresse. I sista stund räddades Västsvenska 
folkminnesarkivets brevsamlingar från destruktion. Efter sortering av korrespon-
densen visade det sig dessvärre att närmast alla brev från 1930-talets första hälft
gått förlorade. Ett annat problem är att fl ertalet av dem som var involverade i
Västsvenska folkminnesarkivet inte tjänstgjorde på arkivet utan i sina hem. Med
få undantag överlämnades inte deras korrespondens till arkivet. Delvis för att fylla 
luckorna, delvis för att kunna jämföra verksamheten vid andra traditionsarkiv med
Västsvenska folkminnesarkivets har delar av de äldre korrespondenssamlingarna 
vid traditionsarkiven i Göteborg (DAG, rörande f.d. Institutet för ortnamns- och
dialektforskning), Lund (LUF, rörande f.d. Folkminnesarkivet i Lund), Uppsala 
(FA, rörande f.d. Landsmålsarkivet i Uppsala) och Stockholm (NM, Nordiska 
museet) excerperats, med särskild hänsyn till kontakter och debatter mellan de
traditionssamlande organisationerna och deras företrädare. Som komplement till
materialet vid traditionsarkiven har även en rad forskares och insamlingsledares
efterlämnade handlingar uppsökts och granskats, tillhörande David Arill (i privat
ägo), Carl-Martin Bergstrand (DAG), Hilding Celander (i privat ägo), Johan Kalén
(DAG, Länsmuseet Varberg och i privat ägo), Elof Lindälv (GUB) och Waldemar
Liungman (Nm). Härutöver har delar av Fredrik Ströms (GUB) och Carl Wilhelm
von Sydows (LUB) omfattande samlingar excerperats. Inför undersökningen har
jag även intervjuat Carl-Herman Tillhagen, mångårig chef för Nordiska museets
folkminnessamling. Härtill kommer arkivföreträdarnas egna skrifter och artiklar,
intervjuer i dagspressen, memoarer, festskrifter och minnesrunor.

Vidare har tryckt material i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och
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debattinlägg rörande traditionsinsamlingen studerats. Äldre presentationer av folk-
minnesarkiven, insamlingshandledningar och årsredogörelser har likaså granskats. 
Delar av de omfattande klippsamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen 
(DAG i Göteborg och FA i Uppsala) samt Folklivsarkivet i Lund har excerperats, 
med fokus på artiklar om traditionsarkivens verksamhet och artiklar författade av 
dess företrädare.

Sammantaget ger ovannämnda material en god inblick i åtminstone de of-
fi ciella motiven för och praktiska utförandet av traditionsinsamlingen såsom den 
bedrevs vid Västsvenska folkminnesarkivet, i varje fall ur arkivföreträdarnas pers-
pektiv. När det gäller upptecknarna, det vill säga de som de facto nedtecknat ma-
terialet i arkivets samlingar, och deras tankar om insamlingsverksamheten är käll-
situationen värre. Visserligen propagerade exempelvis göteborgsfolkloristen David 
Arill i skriften Våra gamla från 1923 att upptecknarnas arbete borde dokumen-a
teras. Arill menade att det inte bara var ”det grånande släkte” vilka utgjorde ”de 
sista av den döende allmogekulturens riddarvakt” som var värda uppmärksamhet. 
Biografi er över de främsta upptecknarna borde också fi nnas samlade vid arkivet då 
det var dessa som bäst kunde skildra hur ”hans bygd stått än fi entlig, än likgiltig, 
än hjälpande gentemot hans ideella strävanden.” Med hjälp av biografi erna skulle i 
framtiden en helhetsbild av såväl insamlingen som samtiden kunna växa fram, ”en 
bild, som tecknats av deltagarna själva, inte av hastigt förbifarande, utomstående 
personer.” De enskilda folkminnesupptecknarna hade därför skyldighet att se till 
att biografi er, dagböcker, anteckningar och värdefulla brev bevarades till framtiden: 
”Biografi erna och breven bör ligga vid sidan av de uppteckningar, som insänts till 
folkminnesarkivet. Där är de i gott förvar, tills framtidens forskare behöver dem.”92

Men trots uppmaningarna var det endast några få som överhuvudtaget lämnade in 
någon sorts redogörelse för sin verksamhet till arkivet. Endast två personer såg till 
att deras brevsamlingar arkiverades. Ironiskt nog var David Arill inte en av dem.

Upptecknarnas namn klingar dessvärre oftast tomt i arkivets samlingar. Av de-
ras namn går det i regel att avgöra deras kön. Med lite tur kan man även fi nna en 
adress och en titel i årsrapporterna. Några få tidningsartiklar om de allra främsta 
upptecknarna fi nns i arkivets klippsamling. Men någon samlad information om 
dem fi nns inte. För att bilda mig en uppfattning om folkminnesupptecknarna och 
deras verksamhet sorterades och granskades först all vid Dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkivet i Göteborg bevarad korrespondens rörande Västsvenska folk-
minnesarkivet. Breven från upptecknarna innehåller ofta värdefull information 
om såväl deras motiv för insamlingen som praktiska problem under fältarbetena. 
Men uppgifter om deras övriga liv och leverne lyser med sin frånvaro och sanno-
likt skrev de inte heller vad som helst till sin arbetsgivare, det vill säga Västsvenska 
folkminnesarkivet. Källäget omöjliggjorde en studie av alla de omkring 2 000 
upptecknare som var knutna till arkivet under åren 1919–1964.93 Ett urval var 
dessvärre nödvändigt att göra.
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Givetvis får valet av undersökningsgrupp stora konsekvenser för studiens re-
sultat. Flera valmöjligheter fanns. Samtliga upptecknare verksamma under några 
få år kunde ha granskats. Ett annat alternativ kunde vara att koncentrera studien
på exempelvis personer som var aktiva inom ett landskap eller en tidsperiod. Jag 
har istället valt att inrikta mig på högproduktiva upptecknare, närmare bestämt på 
dem som fi nns representerade med 150 eller fl er sidor text i de delar av arkivets
samlingar som accessionsfördes under åren 1919 till 1964.94 Totalt rör det sig om
154 personer. Endast en liten del (omkring sju procent) av upptecknarna kommer
alltså att granskas närmare. Men den utvalda gruppen producerade tillsammans
drygt 200 000 sidor uppteckningar, det vill säga nära nittio procent av det under
perioden accessionsförda materialet.95 Detta medför att studien knappast kommer
att ge en bild av den genomsnittliga upptecknaren utan av den elit som skapat
huvuddelen av folkminnessamlingarna i Göteborg.

När det gäller upptecknarna har jag metodiskt inspirerats av kollektivbiografi sk 
forskning.96 Ett personhistoriskt register har upprättats. Variabler som återfi nns i
registret är upptecknarens kön, födelseår, födelseort, utbildning, yrke, engagemang 
i föreningsliv (särskilt inom hembygdsrörelsen), positioner inom politiska eller re-
ligiösa organisationer, publicistisk verksamhet samt vän- eller släktskap med andra 
som ingår i undersökningen. I registret har även uppgifter om hur de aktuella 
upptecknarna rekryterats och eventuell verksamhet för andra arkiv eller museer
införts. Slutligen ingår excerperade uppgifter om motiv för att bedriva kulturhis-
torisk dokumentation i registret. 

Som komplement till Västsvenska folkminnesarkivets brevsamlingar har skrift-
liga förfrågningar ställts till ett stort antal hembygdsföreningar inom vilkas om-
råde mer lokalt arbetande upptecknare har levt och verkat. Förutom om de ovan-
nämnda registervariablerna har föreningsmedlemmarna ofta mer allmänt skrivit
om de enskilda upptecknarna och deras position i lokalsamhället. Ofta har även
upplysningar i form av kopior av sockenböcker eller äldre tidningsartiklar bifogats
föreningarnas svar. I andra fall har jag blivit hänvisad till närstående släktingar till
de efterfrågade upptecknarna vilka i sin tur besvarat frågorna. Det nyinsamlade
materialet är omfattande och allt annat än homogent. Bland annat består det av fo-
tografi er, tidningsklipp, brevsamlingar, kopior ur eller avskrifter av lokalhistoriska 
böcker och tidningar, primäranteckningar och dagböcker varvat med i efterhand
nedtecknade och ofta högst personliga minnen av de olika upptecknarna. Särskilt
med tanke på att fl ertalet av de efterfrågade upptecknarna visat sig vara mycket
välkända i lokalsamhället och ofta aktiva inom hembygdsrörelsen torde även de
erhållna uppgifternas tillförlitlighet generellt vara hög.

Information om de undersökta personerna har eftersökts i register över upp-
tecknare verksamma vid de äldre svenska dialekt-, ortnamns- och folkminnes-
arkiven.97 Klippsamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen (Dialekt-,
ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg samt Folkminnesavdelningen i
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Uppsala), Länsmuseet Varberg, Västergötlands museum och Värmlands museum 
samt tidskrifter, högskolematriklar, biografi ska uppslagsverk, de regionala hem-
bygdsförbundens tidskrifter och mer lokalt utgivna hembygdspublikationer har 
excerperats.98

I samband med avhandlingsarbetet har jag haft personlig kontakt med 13 av 
de 154 granskade upptecknarna, vilka skriftligt redogjort för sitt uppteckningsar-
bete eller intervjuats av mig.99 Härutöver har sex upptecknares efterlämnade hand-
lingar använts.100 Det insamlade materialet har donerats till Dialekt-, ortnamns- 
och folkminnesarkivet i Göteborg och utgör där grunden till en personaliasamling 
(DAG: personalia).

För undersökningarna på rikspolitisk nivå har jag primärt använt mig av tryck-
ta riksdagsdebatter, motioner, propositioner och utredningar rörande dialekt-, ort-
namns- och folkminnesarkiven i Göteborg, Lund, Uppsala samt Nordiska museet 

”Fågelkärven utsattes julaftons förmiddag”. Fotografi  skickat till Västsvenska folkminnesarkivet 
av upptecknaren Axel Henriksson år 1931. Okänd fotograf (DAG).



3 2 |  F O L K E T S  M I N N E N

i Stockholm under perioden 1900–1945. Men enbart riksdagstrycken ger ingen
klar bild av traditionsfrågan och dess eventuella kopplingar till andra aktuella po-
litiska frågor. För att påvisa eventuella skillnader i partiernas syn på traditionsin-
samlingen har jag därför även vänt mig till enskilda riksdagsledamöters memoa-
rer, tryckta tal och agitationsskrifter i ämnet. Huvudsakligen har jag koncentrerat
arbetet kring dem som själva motionerade eller debatterade för eller mot ökade
anslag till traditionsarkiven i riksdagen. Som komplement har jag excerperat ett
antal tidningsklippssamlingar, småskriftserier och politiska tidskrifter.101

Avhandlingen är delvis resultatet av en genomgång av ett ytterst omfattande
och heterogent material. Min målsättning har varit att gå igenom ett så stort ma-
terial som möjligt för att få en bred inblick i arbetet vid och tankarna om tradi-
tionsarkivens verksamhet. Analysen är ett resultat av ett nära läsande och jämförel-
ser av en rad olika källor. Jag sökt efter generella mönster, vad gäller insamlingen
i teori såväl som praktik. Jag har även anlagt ett komparativt perspektiv för att
tydliggöra skillnaderna mellan de svenska traditionsarkiven, även om fokus ligger
på Västsvenska folkminnesarkivet. I undersökningen har jag valt att ge presenta-
tionen av materialet ett stort utrymme, bland annat genom citat ur mina källor.
Härigenom vill jag låta samtidens aktörer komma till tals med sina egna ord, om
än utvalda av mig. Jag har valt att korrigera uppenbara stavfel och av typografi ska 
skäl konsekvent ersatt understrykningar med kursiveringar. 

1.5. Traditi onsforskningen och arkiven
I takt med att arkivens insamlingsverksamhet fortskred uppstod skilda synsätt på 
hur studiet av den svenska folkkulturen borde organiseras. Livligt och stundtals
infekterat debatterades exempelvis frågan om insamlingen och studiet av materiell
och andlig kultur borde särskiljas eller sammanhållas. Carl Wilhelm von Sydow i
Lund och Hilding Celander i Göteborg återfi nns bland de traditionsforskare som
propagerade hårdast för en uppdelning av ämnena i två separata discipliner. Som
motivering framhölls bland annat ämnenas omfång. Ingen forskare torde besitta 
kunskaper nog för att helt överblicka båda inriktningarna utan en specialisering var
nödvändig; den andliga folkkulturen var i sig ett enormt arbetsfält. Forskare inrik-
tade på folkminnen, det vill säga på den andliga kulturen, nyttjade dessutom annat
material och andra metoder än folklivsforskarna som koncentrerade sitt arbete
på materiell kultur. Celander och von Sydow påvisade också att båda inriktning-
arna/disciplinerna även hade olika hjälpvetenskaper. Folkminnesforskaren slöt sig 
närmast till litteraturhistoria, religionsvetenskap och de fi lologiska vetenskaperna 
medan folklivsforskarna huvudsakligen hade förbindelse med antropologi, arkeo-
logi, konstvetenskap, kulturhistoria, sociologi, nationalekonomi och olika teknis-
ka vetenskaper. För folkminnesforskaren var således folklivsforskningen endast en
hjälpvetenskap bland andra, och vice versa. En samverkan mellan disciplinerna 
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var helt nödvändig men en sammanslagning onödig, för att inte säga skadlig, me-
nade exempelvis von Sydow. Dessutom hade en uppdelning visat sig nödvändig i 
grannländerna. De traditionsforskare som motsatte sig ett särskiljande, till exempel 
Nils Edvard Hammarstedt och Nils Lithberg vid Nordiska museet, hade motsatta 
ståndpunkter. Folktraditionen borde studeras som en helhet, en uppdelning av 
kulturen i en materiell och en andlig del var endast artifi ciell, snarast skadlig och 
således onödig.102

Delvis på grundval av de olika synsätten fi ck de svenska traditionsarkiven 
olika karaktär. Den 1872 grundade Skandinavisk-etnografi ska samlingen, senare 
Nordiska museet, i Stockholm arbetade under det tidiga 1900-talet främst med tt
materiell kultur, även om deras dokumentationsinsatser rörande den ”andliga kul-
turen” inte ska förringas. I Stockholm var Nils Lithberg professor i Nordisk och 
jämförande folklivsforskning. Carl Wilhelm von Sydow, som 1909 offi  ciellt grun-
dade Folkminnesarkivet i Lund, var länge docent i folkminnesforskning men när dd
hans professur slutligen inrättades 1940 var den i folkkulturforskning. von Sydow 
efterträddes 1946 av Sigfrid Svensson, varvid lundaprofessuren ändrades till folk-
livsforskning; därmed ändrades även arkivets namn till Folklivsarkivet i Lund.103 I 
Lund kom senare även ett separat dialektarkiv att upprättas, från 1939 benämnt 
Landsmålsarkivet i Lund.dd

En liknande uppdelning ägde rum i Göteborg mellan Västsvenska folkminnes-
arkivet (Västsvenska folkminnesföreningen och Institutet för folkminneforskning t
vid Göteborgs högskola, grundade 1919 och 1926) och Institutet för ortnamns- och 
dialektforskning vid Göteborgs högskola. I Uppsala kom situationen att bli en annan. 
Där hade Undersökningen av svenska folkmål grundats 1914 och samma orga-
nisation kom senare, under namnet Landsmålsarkivet i Uppsala, även att handha 
insamlingen och studiet av folkliv och folkminnen. Först 1941 ändrades nam-
net till Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala.104 I staden grundades 1927 
även Svenska ortnamnsarkivet. Idag är Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund liksom tt
efterträdarna till traditionsarkiven i Göteborg och Uppsala delar av den statliga 
myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Folklivsarkivet är en del av 
Lunds universitet och Nordiska museet är en fristående stiftelse. De ovan kursive-
rade arkivnamnen används i undersökningen. Genom att använda ett och samma 
namn för exempelvis Landsmålsarkivet i Uppsala, även om nämnda organisation i 
praktiken bytte namn vid ett fl ertal tillfällen under undersökningsperioden, hop-
pas jag öka läsbarheten.

I avhandlingen har jag valt att använda begreppen såsom de i samtiden nyttja-
des av göteborgsfolkloristerna. Traditionsforskning är således en övergripande term g
i vilken dialekt-, ortnamns-, folklivs- och folkminnesforskning ingår. En enhetsbe-
teckning för folklivsforskning (allmogeetnografi , kulturhistorisk folkminnesforsk-g
ning, etnologi) och folkminnesforskning (fi lologisk folkminnesforskning, folkloris-g
tik) är folkkulturforskning.gg
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1.6. Dispositi on
Undersökningen är uppbyggd kring tidigare forsknings ideologikritiska påståen-
den rörande insamlingsverksamheten såväl som mina frågeställningar.

I kapitel 2, Konservatism och Nationalism?, utgår jag från de riksdagsdebatter??
som förts om traditionsarkiven under åren 1900–1945. Jag ger en översikt över
ideologiskt-politiskt bruk av folktraditionen på ett nationellt plan under perioden.
Vilka politiska preferenser hade de som engagerade sig i traditionsfrågan? Var även
forskarna och insamlingsledarna vid landets folkminnes- och folklivsarkiv politiskt
engagerade? Hörde intresset för folktraditionen samman med andra samtidspoli-
tiska frågor?

I kapitel 3, Elitens motbilder?, granskas folkminnesmaterialets tillkomstproces-??
ser med verksamheten vid Västsvenska folkminnesarkivet som exempel. Vilka var
upptecknarna? Gavs upptecknarna möjlighet att själva förmedla sin bild av det
förfl utna eller arbetade de, som tidigare forskning hävdat, på arkivets premisser?
Undersökningsperioden omfattar åren 1919–1964, det vill säga från det att det
första västsvenska folkminnesarkivet grundades till dess att dess föreståndare under
tre decennier, Carl-Martin Bergstrand, pensionerades och en ny epok inleddes.
Tyngdpunkten läggs dock på mellankrigstiden då insamlingsverksamheten var
som intensivast.

I kapitel 4, Nostalgi och idealisering?, granskas insamlingen i teorin såväl som??
praktiken. Försökte Västsvenska folkminnesarkivets insamlingsledare medvetet el-
ler omedvetet återskapa den gamla goda tiden? Eller gavs upptecknarna möjlighet
att även skildra andra sidor av det förfl utna? Vilka var folket? Bör insamlingen
betraktas som ett utslag av nostalgi? Eller kan tillvaratagandet av det gamla och
försvinnande betraktas som ett tillbaka- och framåtblickande projekt? 

Kapitel 5, Folkets minnen, utgörs av en konklusion av avhandlingens resultat. 
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OCH NATIONALISM?
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2. Konservati sm och nati onalism?

Sveriges allra fl itigaste traditionsupptecknare, värmlänningen Ragnar Nilsson, var 
en av dem som under det tidiga 1900-talet märkte av det ökande intresset för 
folkkulturen och dess tillvaratagande. Till Västsvenska folkminnesföreningen rap-
porterade Nilsson om den förändrade inställningen till sitt arbete: ”Till en början 
möttes mitt arbete med axelryckningar och mycken undran. ’Dä häringa gamle 
skrepte va ju bare jål’ och följaktligen ingenting att taga vara på. Nu berätta de 
gamla beredvilligt.”1 Från att tidigare ha varit något som främst engagerat en liten 
bildad elit hade folkkulturen på kort tid blivit intressant för en större och större 
del av befolkningen. ”Folkminnesrörelsen, som den populärt kallas” genomsyrar 
det allmänna medvetandet, konstaterade Handelstidningens Veckoblad i slutet av d
1920-talet; på allvar hade begreppet folkminnesforskning och folkminnesinsam-
ling förts in i den dagliga diskussionen. ”Ingen som någorlunda följer med i sin 
tid, vad som sker och vad man talar om, kan undgå att komma i beröring med 
dessa begrepp.”2

Grundandet av traditionsarkiven var i sig ett uttryck för det stegrande intresset 
för folket, dess liv och minnen. Samtidigt stimulerade arkivens arbete intresset yt-
terligare. Göteborgsfolkloristen David Arill höll under åren 1919–1925 över 150 
föredrag om folkminnen och deras tillvaratagande.3 Inom hembygdsrörelsen sked-
de samtidigt en explosionsartad utveckling. Under 1910-talet ökade antalet nya 
kulturhistoriska föreningar i Sverige med nära 150 procent. Motsvarande siff ra för 
nästföljande decennium är hela 160 procent.4 Det massmediala intresset var likaså 
stort; landets tidningar var redan vid sekelskiftet fyllda med folklivsskildringar. 
David Arill kunde 1929 konstatera att det skulle krävas många volymer bara för 
att trycka de tidningsartiklar som skrivits om eller utifrån Västsvenska folkmin-
nesföreningens arbete.5

Samtidigt kom riksdagen – åtminstone i teorin det svenska folkets främsta fö-
reträdare – att ta ett allt större ansvar för tillvaratagandet av folkkulturen. På några 
få årtionden väcktes otaliga motioner om sakens angelägenhet. Utredningar tillsat-
tes, nya organisationer formerades och statliga medel avsattes för ändamålet. I det 
föreliggande kapitlet står statsmakternas och riksdagsledamöternas intresse för tra-
ditionsforskningen i centrum. Fokus ligger på det tidiga 1900-talet även om åter- 
och utblickar görs, mot slutet av 1800-talet såväl som 1900-talets andra hälft.

Som redan konstaterats förknippas en stark nationell hållning ofta per auto-
matik med den politiska högern. Detsamma gäller vurmen för det förgångna i 
allmänhet och allmogekulturen i synnerhet. Föreställningar om arbetarklassens 
och den politiska vänsterns fosterlands- och historiefi entlighet är inte sällsynta, 
varken inom eller utanför vetenskapssamhället. Dokumentationen av folkets min-
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nen associeras stundtals direkt med en borgerlig och konservativ historieskrivning.
Arbetarklassen och deras minnen antas ha exkluderats från begrepp som folket
och fosterlandet. Arkivens verksamhet har beskrivits som en kamp mot samhälliga 
förändringar i allmänhet och arbetarrörelsens mål i synnerhet. Radikala förkämpar
för traditionsarkiven framställs i regel som undantagen som bekräftar regeln; att
insamlingsverksamheten var ett projekt närstående den politiska borgerligheten.6
Även om föreställningar rörande politik och traditionsinsamling är utbredda har
någon ingående undersökning härom aldrig genomförts.7

Historikerna Samuel Edquist och Åsa Linderborg har dock, utifrån studier av 
socialdemokratisk historieskrivning respektive Godtemplarrörelsen, visat att intres-
set för allmogen var stort också i politiskt radikala kretsar i början av 1900-talet.8 I
min undersökning står traditionsarkiven i centrum. Synen på och bruket av folkets
minnen, arkiven och deras insamlingsverksamhet kommer att diskuteras, främst
ur ett rikspolitiskt perspektiv. Jag utgår från innehållet i och debatterna kring de
motioner och propositioner som under perioden framfördes i riksdagen rörande
arkivens tillvaratagande och utforskande av dialekter, ortnamn och folkminnen
samt Nordiska museets verksamhet. Fokus läggs på folklivs- och folkminnesinsam-
lingen. Inledningsvis koncentreras studien på aktörerna. Vilka riksdagsledamöter
engagerade sig i frågor rörande arkiven? Var de framträdande forskarna vid arkiven
politiskt engagerade? Går det att säga något om upptecknarnas politiska tillhörig-
heter? Därefter diskuteras nationalism och traditionsinsamling; engagemanget för
folktraditionernas tillvaratagande sätts in i en rikspolitisk kontext. Skillnader och
likheter i de engagerade ledamöternas syn på folktraditionernas tillvaratagande be-
handlas. Återspeglar traditionsinsamlingen nationalismen såsom den framställdes
av borgerliga och då i synnerhet reaktionära politiker?

Som senare kommer att understrykas försökte enskilda motionärer undvika 
att göra traditionsinsamlingen till en partipolitisk fråga under kamrarnas debat-
ter. Riksdagstrycken allena ger därför ingen klar bild av traditionsfrågan och dess
eventuella kopplingar till aktuella politiska frågor. För att påvisa skillnader i par-
tiernas syn på traditionsfrågan har jag därför även vänt mig till såväl dagspressen
och politiska tidskrifter som enskilda ledamöters memoarer, tryckta föredrag och
agitationsskrifter i ämnet. När det gäller traditionsforskarna har huvudsakligen de-
ras egna publikationer använts.
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2.1. Konservati sm och radikalism
1929 publicerade socialdemokratiska Ny Tid en artikel till stöd för ecklesiastikmi-d
nistern Claes Lindskogs proposition angående organiseringen av rikets traditions-
forskning. Artikelförfattaren, gömd bakom signaturen H. K-n., gav en bakgrund 
till förslaget. På kort tid hade det svenska samhället radikalt förändrats. Med rätta 
hade allmogen bytt slagan mot tröskverket och förkastat förlegade föreställningar. 
Att dokumentera det gamla, ”som den moderna tiden ofta en smula lättvindigt 
avfärdar som skrock och vidskepelse”, var dock av största vikt för folket och fos-
terlandet; arbetet ”kommer hela vår kultur till godo.” Samtidigt som Ny Tid ut-d
tryckte sitt oreserverade stöd till högerpolitikern Lindskogs förslag, framhölls med 
all tydlighet att det tidigare främst varit från det ”socialdemokratiska partiet som 
initiativet tagits till att bevara och restaurera bilden av vår folkliga egenart.”9

De folkvalda
Mycket talar för att Ny tid hade rätt. Åtminstone under 1900-talets första hälft d
utmärker sig fl era företrädare för socialdemokratin för sitt engagemang i frågan 
om folktraditionernas bevarande. Flertalet av tidens mer framstående socialde-
mokratiska politiker återfi nns som debattörer eller motionärer för traditionsarki-
ven. Redan under riksdagsdebatterna år 1900 gav Carl Lindhagen, då liberal men 
senare (vänster)socialist, och Hjalmar Branting uttryckligen sitt stöd för motion 
nummer 106 om ökat pekuniärt stöd åt Nordiska museet. De båda instämde i 
den radikala liberalen Magnus Höjers plädering för ökade anslag till museet, vars 
”skatter äro först och sist eller åtminstone till utomordentlig grad ett apoteos, ett 
förherrligande af Sveriges gamla bondestånd.”10 År 1913, nästa gång traditionsin-
samlingen diskuterades, stödde Branting och hans partikamrater Rickard Sandler, 
Värner Rydén, Bernhard Eriksson, Herman Nordström, Johan Wallin, Knut 
Tengdahl och Assar Åkerman (då liberal vilde, senare socialdemokrat) aktivt grun-
dandet av Landsmålsarkivet i Uppsala.11 Ernst Wigforss och Erik Hedén uttryckte 
sitt oreserverade stöd till förslaget i Social-Demokraten.12

1919, samma år som Västsvenska folkminnesföreningen konstituerades, pre-
senterades den första motionen som uttryckligen rörde ”insamling, förteckning 
och undersökning av svenska folkminnen”. Huvudmotionär var socialdemokraten 
Per Edvin Sköld.13 Samma år föreslog Sköld, som totalt undertecknade sju mo-
tioner i frågan, dessutom att organiseringen av landets traditionsforskning borde 
utredas.14 En likalydande motion presenterades i första kammaren av Skölds parti-
kamrat Oscar Olsson, en av pionjärerna inom svensk folkbildning.15 Deras förslag 
vann gehör. Den första regeringen med socialdemokratisk medverkan, med eckle-
siastikministern som införde hembygdskunskap som skolämne Värner Rydén (s) 
i spetsen, utsåg fem sakkunniga varav två var politiskt tillsatta: Per Edvin Sköld 
och Olof Olsson, båda socialdemokrater. Resultatet av utredningen presenterades 
1924 med titeln Ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen.16
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Åren 1919 till 1921 framfördes tre motioner angående Nordiska museets verk-
samhet, samtliga med socialdemokrater som huvudmotionärer och primära fö-
respråkare. Konduktören Helge Bäcklund (s) var den drivande i frågan.17 Under
1920- och 1930-talen var även Ernst Wigforss högst engagerad i traditionsfrå-
gan, tre gånger som huvudmotionär men framför allt som debattör. Senare var
Wigforss mångårigt statsråd och partiets kanske främst teoretiker.18 Faktum är att
stora delar av den socialdemokratiska partieliten under 1920- och 1930-talet åter-
fi nns som motionärer i frågor som rörde arkiven. Förutom de ovannämnda kan
Arthur Engberg, Tage Erlander, Per Albin Hansson och Ivar Vennerström nämnas
som exempel.19

Vid tiden för andra världskriget var socialdemokraten, och tidigare vänster-
socialisten/kommunisten, Fredrik Ström den som allra fl itigast propagerade för
traditionsinsamlingen. Hans motioner berörde både ortnamns-, dialekt- och folk-
minnesarkiven liksom inrättandet av en professur i det sistnämnda ämnet. Från
1938 fram till krigsslutet undertecknade Ström inte mindre än tolv motioner om
tillvaratagandet och utforskandet av folkkulturen. Därmed kan Ström utan vidare
karaktäriseras som riksdagens främsta förespråkare för traditionsarkiven.20 Ruben
Wagnsson (s) och Mauritz Västberg (s), återfi nns bland Ströms medmotionärer.21

Per Edvin Sköld, 
socialist och folkminnesforskare.
Foto: Rahm, 1910-tal (i privat ägo).
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Även utanför riksdagen var fl era framträdande socialdemokrater aktivt enga-
gerade i traditionsforskningen. 1932 grundades Gustav Adolfs Akademien för 
svensk folklivsforskning, med uppgift att främja forskning rörande svensk folk-
lig kultur. Ernst Wigforss var medlem i akademien från början medan Fredrik 
Ström invaldes 1942.22 Akademiens första skattmästare var Johan Lindström 
Saxon, som även bidrog ekonomiskt till sammanslutningens grundande. Saxon 
var i samtiden känd som en radikal vänsterman med sympatier för såväl anarkism 
som (vänster)socialism. Första boken i skriftserien ”Folklivsskildringar utgivna av 
Kungl. Gustav Adolfs akademien” är också författad av Saxon.23

Främst för att främja samarbetet mellan forskare och organisationer verksam-
ma för utforskningen och vården av svenskt folkkultur, språk och naturminnen 
samt ”hos allmänheten väcka och underhålla intresse och ansvarskänsla för vårt 
folkliga kulturarv och svensk natur” grundades 1940 Rådet för bygdeforskning 
och folkkultur. Ordförande i dess presidium och initiativtagare till organisationen 
var socialdemokraten och överståthållaren Torsten Nothin, tidigare statsråd. Vice 
ordförande i rådets presidium var inledningsvis Bernhard Eriksson (s), en av dem 
som redan 1913 tagit ställning för grundandet av Landsmålsarkivet i Uppsala. 
Fredrik Ström var vice ordförande i rådets styrelse och motionerade, tillsammans 
med Ruben Wagnsson (s) och Sam Larsson (lib), även för anslag till rådet i riks-
dagen. Wagnsson var även, liksom dåtidens främsta traditionsforskare, medlem av 
rådet.24

Flera av de nämnda socialdemokratiska politikerna var själva aktiva inom 
hembygdsrörelsen eller bedrev själva forskning inom ämnesområdet. Nämnas 
kan Hjalmar Gustafsson som undertecknade en motion om Nordiska museet år 
1945. Samtidigt var Gustafsson vice ordförande i Samfundet för hembygdsvård, 
om vilket han likaså motionerade under kriget. I Bokstugan, en tidskrift utgiven 
av Arbetarrörelsens bildningsförbund (ABF), författade Gustafsson artiklar som 
”Folklivsforskningen – en uppgift för studiecirklarna”.25 I början av 1920-talet 
var han även, tillsammans med folkloristen Carl Wilhelm von Sydow medlem i 
arbetsutskottet för Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hem-
bygdsvård. I föreningens årsbok propagerade han för traditionsinsamlingen och 
hyllade Sigurd Erixons byundersökningar.26 Ett annat exempel är Ernst Wigforss. 
Under sin studietid bedrev han dialektuppteckning. Wigforss disputerade 1913 på 
avhandlingen Södra Hallands folkmål och var en av initiativtagarna till Halländska l
landsmålsföreningen.27 I detta sammanhang bör dock främst riksdagens två fl iti-
gaste motionärer för traditionsinsamlingen nämnas – Per Edvin Sköld och Fredrik 
Ström.

Den inte ens trettioåriga f.d. lantarbetaren Per Edvin Sköld presenterade sina 
två första motioner om traditionsforskningen år 1919, följt av ytterligare fyra mo-
tioner under 1920-talet.28 Under det tidiga 1920-talet deltog han även i utred-
ningen Ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen, som visserligen 
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inte ledde till någon lösning av organisationsfrågan men likväl blev betydelsefull.
Utredningen stakade ut den framtida inriktningen av traditionsforskningen, för-
utom att den innehöll en översikt över dittills nådda resultat.29 Vid sidan av sina 
politiska uppdrag var Sköld personligen högst kulturhistoriskt intresserad. Under
sin tid som lundastudent läste han folkminnesforskning för Carl Wilhelm von
Sydow i Lund och ämnet ingick även i Skölds fi l. kand.-examen av år 1917.30 Som
1910-talskribent i Godtemplarrörelsens tidskrifter Unga Tankar och r Reformatorn
samt Studiekamraten, utgiven av IOGT och ABF, agiterade Sköld för tillvarata-
gandet av folkliga traditioner. Artiklar som ”Samla folkminnen!” och ”Våra folk-
minnen” kan nämnas.31 Under en folkhögskolekurs i Eringsboda hösten 1916 lät
Sköld sina elever bedriva insamling. Resultatet därav publicerades i Skölds bok 
Blekingesägner, utgiven som det enda numret av skriftserien ”Goodtemplarordensrr
folkminnessamlingar”.32 Skölds kulturhistoriska intresse fi ck dock ge vika för det
politiska. Sköld gjorde karriär inom partiet. I riksdagen invaldes han 1917 som
landets yngsta riksdagsman. 1924 valdes han in i partistyrelsen och kom tidigt att
fungera som SAP:s ledande jordbruksexpert. Åren 1932–1935 och 1945–1948
ingick Sköld i regeringen som jordbruksminister. Under perioder var han även
handelsminister (1936–1938), försvarsminister (1938–1945) och fi nansminister
(1949–1955). Sköld satt kvar i riksdagen till 1964. Därefter fortsatte han med
sina kulturhistoriska studier, bland annat rörande sin hembygd Oxie.33 Sköld kan
utan vidare betraktas som en av de betydelsefullaste socialdemokratiska politikerna 
under 1900-talet.

Den forne revolutionären Fredrik Ström tog under 1930- och 1940-talet över
Skölds roll som traditionsarkivens främste förespråkare. Ström föddes i halländ-
ska Breared och växte upp under periodvis fattiga förhållanden. Inspirerad av den
franska revolutionens idéer och av vännen Zeth Höglund inträdde han 1903 i
Socialdemokratiska ungdomsförbundet och blev snart redaktör för dess tidskrift
Fram och litterär chef för dess förlag. Som skribent i och redaktör för fl era social-
demokratiska tidningar var han en av partiets ledande agitatorer och opinionsbil-
dare vid seklets början. 1916 invaldes Ström i Första kammaren men bröt 1917
med Branting och bildade tillsammans med Höglund och de tidigare nämnda Ivar
Vennerström och Carl Lindhagen det radikalare Sverges socialdemokratiska väns-
terparti och senare Sverges kommunistiska parti, för vilka Ström var sekreterare.
Åren 1919–1924 var han även rysk konsul i Stockholm och författade verk som
Den ryska arbetar- och bonderepublikens statsförfattning (1918),g Världsrevolution och 
världsreaktion (1919) samt Ryska revolutionens historia (1924). Först 1926 åter-a
vände Ström till socialdemokratin, återfi ck sin plats i första kammaren år 1930
och verkade som chefredaktör för Social-Demokraten åren 1932–1936. I samtiden
var Ström, förutom som politiker, känd som författare. Vid sidan av sin populära 
folklivsskildring Folket i Simlångsdalen (1903) författade han ett stort antal böcker
av folkloristisk karaktär. Svenskarna i sina ordspråk (1926),k Svenska ordstäv (1929),v
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Svenska folkgåtor (1937) och r Svenska visor, ramsor och folkrim (1941) kan nämnas. 
Ström redigerade även det omfattande samlingsverket Arbetets söner (1–3, 1944–r
1947).34 Vid sidan av egenhändigt insamlat material grundades hans folkloristiska 
arbeten på dels äldre arkivmaterial, dels resultat av hans privatanställda uppteckna-
res arbete, där ibland de senare i avhandlingen nämnda Karl A. Karlsson, Helmer 
Olsson och Edvard Erlandsson.35 Under tiden före och under andra världskri-
get fungerade Ström mer eller mindre som traditionsarkivens talesman i riksda-
gen. 1948 avled Fredrik Ström. Hans son, Folke Ström, var då vice ordförande 
i Västsvenska folkminnesföreningen och Institutet för folkminnesforskning vid 
Göteborgs högskola.36

Det är uppenbart att ett stort antal socialdemokrater propagerade för tillva-
ratagandet av folkets minnen. Av tabell 1 framgår att de fl itigaste motionärerna 
för traditionsarkiven återfi nns bland SAP:s medlemmar. Till inte mindre än 25 
av de 39 motionerna som framlades under perioden 1919 till 1945 står socialde-
mokratiska riksdagsledamöter som huvudmotionärer. Talande är även att endast 
sju av motionerna rörande traditionsarkiven lades fram utan att undertecknas av 
någon representant för socialdemokratin; tre av dessa motioner rörde mer specifi ka 
uppgifter som arkivens tillvaratagande av samisk kultur respektive arbetet med en 
Gotländsk ordbok.37

En genomgång av studiecirklarnas tidskrifter påvisar likaså vänsterns engage-
mang för traditionsforskningen. Både Bokstugan, grundad 1917 av Oscar Olsson 
(s) och Rickard Sandler (s), och Studiekamraten, grundad 1919, stod socialde-
mokratin och Arbetarrörelsens bildningsförbund nära. I båda tidskrifterna fi nns 
ett stort antal artiklar rörande traditionsarkiven och dess verksamhet. Exempelvis 
skrev både Per Edvin Sköld och Elof Lindälv, senare knuten till Västsvenska folk-
minnesarkivet, artiklar om folkminnesforskningen i Bokstugans första årgång sam-s
tidigt som folkminnespristävlingar utlystes i tidskriften.38 Likaså var de socialde-
mokratiska dagstidningarna högst intresserade, både av arkivens verksamhet och 
av folktraditionerna i sig.39 Särskilt i det socialdemokratiska ungdomsförbundet 
fl orerade bonderomantiska stämningar och på Brunnsvik, arbetarrörelsens folk-
högskola, var kulturhistoria ett av de mer framträdande ämnena. ”På Brunnviks 
folkhögskola dansade de radikala ungdomarna folkdans, avlade nykterhetslöften, 
intresserade sig för vegetarisk mat och samlades till hembygdsaftnar”, som Maria 
Björkroth skriver.40

Även liberaler och konservativa var engagerade i traditionsfrågan. Den kon-
servative riksdagsmannen Carl Eduard Ljungberg presenterade 1897 ”åtskilliga 
förslag beträff ande vissa delar af Kungl. Maj:ts propositioner angående statsver-
kets tillstånd och behof”. Bland annat tog han upp stödet till tidskriften med det 
”vackra namnet” Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt 
folkliv, grundad och redigerad av språkforskaren J.A. Lundell, rättstavningskämpe 
och konstruktör av det så kallade landsmålsalfabetet som användes (och alltjämt 
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används) för fonetisk återgivning av dialekter. Ljungberg var högst kritisk till tid-
skriften och motsatte sig en planerad höjning av dess anslag. Visserligen, skrev 
Ljungberg, är det ”alltid betänkligt att motsätta sig anslag af denna natur; ty en del,
som nit älska derför, se gerna i motståndarne fi ender till kultur och vetenskap. En
sådan fi endeskap är jag främmande för”, påpekade Ljungberg och fortsatte: ”men
jag har mycket litet förtroende till dessa ’djupa’ och vidlyftiga studier af bondsprå-
ket i våra bygder, af hvilka man hittills icke sett annat än resultat än den ’nysven-
ska’, hvarmed man hotar att förderfva vårt vackra språk.” Dialektuppteckningen
borde istället ske på privat initiativ, menade Ljungberg och tog upp den ”fula”
nynorskan som avskräckande exempel på hur svenskan riskerade att förändras om
staten tillsköt medel. Landsmålen tillvaratagande satte Ljungberg i direkt samband
med kulturradikalism i allmänhet och rättstavningsreformatörernas strävanden i
synnerhet. De sistnämndas verksamhet sågs i regel inte med blida ögon av samti-
dens politiskt konservativa riksdagsledamöter.41

Som redan har antytts återfi nns framför allt företrädare för den politiska vän-
stern som motionärer och debattörer för traditionsarkiven under 1900-talets för-
sta hälft. 1900 var Hjalmar Branting ensam socialdemokrat i riksdagen. Någon
egen motion i traditionsfrågan presenterade han inte. Däremot stödde han, liksom
den blivande socialdemokraten Carl Lindhagen, en motion om ökade anslag till
Nordiska museet. Huvudmotionär var den partilöse samfunds- och väckelseleda-
ren Paul Petter Waldenström.42 En liknande motion presenterades i första kam-
maren av ämbetsmannen Sigfrid Wieselgren, son till Peter Wieselgren som 1834
myntade begreppet folkminnen. Wieselgren tillhörde det politiska mittfältet. De
båda motionerna undertecknades av representanter för såväl dåtidens höger som
vänster.43 I debatterna engagerade sig dock primärt liberaler för traditionsarkivens
räkning. Särskilt andrakammarvänstern propagerade för ökade anslag till museet.
Radikala liberaler som Sixten von Friesen, Gerard De Geer, S.A. Hedlund, Ernst
Carlsson, Magnus Höjer, Ernst Meyer, Curt Wallis, Julius Centerwall och vänster-
vilden Th eodor Nordström tillhörde de aktivaste debattörerna för ökade anslag.44 

Även under 1910 talet var företrädare för den politiska vänstern de som hu-
vudsakligen engagerade sig i traditionsfrågan. Vid sidan av socialdemokrater åter-
fi nns en rad liberaler i riksdagstrycken rörande arkiven. Som ecklesiastikminister
framlade Fridtjuv Berg (lib s) en proposition om grundandet av Landsmålsarkivet
i Uppsala år 1913.45 Hans partikollega och vice talman Daniel Persson var en av 
dem som ihärdigast propagerade för förslaget.46 Förutom i traditionsfrågan var
Berg högst engagerade i parlamentarism- och försvarsfrågorna där han stödde Karl
Staafs linje. Berg är även känd för att ha drivit igenom stavningsreformerna i bör-
jan av seklet, vilket torde vara betydelsefullt i detta sammanhang då fl era radikala 
rättstavningsreformatörer som J.A. Lundell, Bengt Hesselman, Otto von Friesen
och Adolf Noreen hade engagerat sig för arkivets grundande. Berg publicerade
även häftena Svenska folksagor liksomr Svenska folkvisor utgivna för barn inom barn-
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Tabell 1: Motionärer rörande Nordiska museet samt traditionsarkivens un dersökningar om 
folkmål, folkminnen och ortnamn åren 1900–1945.47
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biblioteket SAGA.48 Även andra representanter för den borgerliga vänstern var en-
gagerade för traditionsarkiven i början av seklet. Felix Hamrin (lib s), statsminister
1932, undertecknade 1919 Skölds motion om anslag till insamling, förtecknande
och undersökning av svenska folkminnen liksom en av Ernst Wigforss (s) presen-
terad motion rörande ortnamnsundersökningarna år 1930.49 Senare återfi nns även
liberalerna Anders Olsson, redaktör för Mora Tidning, och Martin Fehr, professor
i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, som motionärer rörande tra-
ditionsinsamlingen.50 Härutöver var N.J.F. Almkvist (lib) huvudmotionär rörande
ökade ”anslag till bestridande av med landsmålsundersökningar i riket förenade
kostnader” år 1930.51

Anmärkningsvärd är frånvaron av motioner från Första kammarens natio-
nella parti. Varken Arvid Lindman eller Ernst Trygger återfi nns som debattörer
eller motionärer i traditionsfrågan. Först 1943 presenterades en motion av Sigfrid
Linner, representant för högern i den första kammaren.52 Som ecklesiastikminist-
rar var emellertid både Claes Lindskog (1928–1930) och Gösta Bagge (1939–
1944), båda framträdande högerpolitiker, engagerade i frågan.53 Exempelvis till-
satte Lindskog en utredning om folkminnesforskningens ställning vid landets uni-
versitet. Lundafolkloristen Carl Wilhelm von Sydow uppfattade dock Lindskog,
professor i grekiska, som en av sina största vedersakare. Redan 1910, när frågan
om folkminnesforskning skulle få upptas som examensämne vid Lunds universi-
tet, uttryckte Lindskog ”tvekan huruvida folkminnesforskning över huvud taget
borde få medtagas som examensämne.” Senare motarbetade Lindskog förslag att
tillsätta en professur i folkminnesforskning, vilka framförts i riksdagen av social-
demokraterna Sköld och Ström.54 Flera företrädare för det industriellt sinnade
moderatkonservativa Lantmanna- och borgarpartiet i andra kammaren återfi nns
dock som förespråkare för traditionsarkiven. Två av dess företrädare bör här sär-
skilt framhållas. Rektor K. Sanfrid Welin undertecknade två motioner i slutet av 
1910- och början av 1920-talet.55 Welin var personligen högst kulturhistoriskt
intresserad. Åren 1919 till 1937 var han redaktör för Västergötlands fornminnes-
förbunds tidskrift och förbundets sekreterare, tillika intendent vid Västergötlands
fornmuseum (nu Skaraborgs länsmuseum). Hans bibliografi  tar upp ett hundra-
tal publikationer, främst rörande västgötsk kulturhistoria. Welin blev 1914 invald
i riksdagen för Lantmanna- och borgarpartiet, även om han till stora delar bör
betecknas som liberal med starka sociala ambitioner. Högerns idéer anammade
han främst vad gällde försvarsfrågan.56 Karl Starbäck, som motionerade och debat-
terade för traditionsarkiven i riksdagen år 1921, anammade likaså i mångt och
mycket liberala idéer. Under sin studietid tillhörde han den radikala studentföre-
ningen Verdandi. 1910 klassifi cerade han själv sig som tillhörande vänsterfalangen
inom liberalerna, vilka han även företrädde i Riksdagen. Starbäck övervägde också 
att ansluta sig till socialdemokraterna (SAP) men som varm anhängare av försvars-
väsendet drevs han dock under försvarsstriden högerut. Senare var Starbäck även



K O N S E R V A T I S M  O C H  N A T I O N A L I S M ?  |  4 7 

ordförande för Samfundet för hembygdsvård. I riksdagen tillhörde han, vid tiden 
för sitt engagemang i traditionsfrågan, Lantmanna- och borgarpartiet.57 Inte hel-
ler tidens ledande bondeförbundare tycks ha varit särskilt engagerade i traditions-
frågan, åtminstone inte i riksdagen. Undantaget är professorn i rättshistoria Karl 
Gustaf Westman som tveklöst var de borgerliga partiernas främsta förespråkare för 
traditionsarkiven. Under åren 1920 till 1936 undertecknade Westman samman-
lagt sju motioner i traditionsfrågan, varav sex som huvudmotionär. Två av dem 
presenterade han tillsammans med socialdemokraten Ernst Wigforss.58

Redan under sin studietid var Westman politiskt engagerad, bland annat 
åren 1900–1910 som styrelseledamot för den konservativa föreningen Heimdal 
i Uppsala. Under 1914 års rikspolitiska turbulens var Westman en av de ledande 
uppsalastudenterna på den ”nationella” sidan. Efter borggårdskrisen ingick han 
i den Hammarskjöldska ministären som ecklesiastikminister. Från 1919 repre-
senterade han Jordbrukarnas Riksförbund i Första kammaren och från 1921 till 
1943 Bondeförbundet. Under det sena 1930-talet och fram till andra världskri-
gets mitt var Westman först utrikesminister (1936) och därefter justitieminister 
(1936–1943).59

Även utanför riksdagen var Westman högst engagerade i traditionsarkivens 
verksamhet. Tidigt hade han intresserat sig för folkkulturen och studerade bland 
annat nordiska språk i Uppsala. I samband därmed bedrev han landsmålsuppteck-
ning i Östergötland. När Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkul-
tur grundades 1932 blev Westman dess förste preses. I akademiens tidskrift Saga 

J.A. Lundell. Foto:
Henry B. Goodwin,
1906 (FA/Institutet för 
språk och folkminnen).
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och sed publicerade han artiklar som ”Bältesspänning” och ”Nerthus-Frökulten id
Sverige”. Åren 1926 till 1936 var han även ordförande i Svenska hemslöjdsföre-
ningarnas riksförbund. Primärt var han dock rättshistoriker. Han disputerade på 
Svenska rådets historia till år 1306 (1904), utnämndes till docent och från 1910
professor i rättshistoria vid Uppsala universitet. Från 1938 var han ordförande i
Svenska historiska föreningen och återfi nns som en av grundarna till såväl den
konservativa klubben Brunkeberg som Karolinska förbundet. Westman utgav 
även Clas Th eodor Odhners Lärobok i fädernelandets historia och samhällslära, vil-
ken jag återkommer till senare.60

Traditi onsforskarna
Av undersökningen framgår att de i frågan engagerade riksdagsledamöterna var
överens om vikten att tillvarata folkets minnen. Majoriteten av de drivande i frå-
gan under 1900-talets första hälft kan svårligen karaktäriseras som annat än po-
litiskt radikala. Primärt var de socialdemokrater. Slutsatserna motsäger direkt de
inledningsvis och hittills rådande föreställningarna om traditionsarkiven som ett
politiskt borgerligt projekt. Samtidigt väcks nya frågor. Hur ser kopplingarna mel-
lan partipolitik och traditionsarkiv ut om man vänder sig bort från riksdagsmiljön?
Visserligen engagerade sig stora delar av den socialdemokratiska partieliten i tra-
ditionsfrågan men de främsta motionärerna och debattörerna för saken var själva 
engagerade inom den kulturhistoriska sfären. Utgjorde Sköld, Ström och Wigforss
de politiskt radikala undantagen i en annars politiskt konservativ forskningsmiljö?
Satte det tidiga 1900-talets traditionsforskare in sin verksamhet i en samtidspoli-
tisk kontext? Såg de arbetet som en ideologikamp riktad mot arbetarrörelsen? Här
ska således uppmärksamheten riktas mot traditionsarkivens företrädare och deras
förbindelser till samtidens politiska strömningar. Att ens diskutera politik och tra-
ditionsinsamling kräver medvetenhet om åtminstone två problem av källkritisk 
art, vilka inledningsvis ska diskuteras.

Det första källkritiska problemet hör samman med dåtidens forskares posi-
tivistiska forskningsideal. Med lundafolkloristen Carl Wilhelm von Sydows ord
sågs det länge som oförenligt med sann vetenskap att betrakta folktraditionerna 
med ”romantikens och egenkärlekens ögon eller med partipolitikens ögon”.61 Nils
Edvard Hammarstedt vid Nordiska museet tycks ha instämt och framhävde redan
1908 hur traditionsforskningen alltid borde vara strängt vetenskaplig och därmed
opartisk. Under Första mötet för svensk folkkunskap i Stockholm betonade han
särskilt vikten av att forskaren ”icke låta vare sig politiska eller estetiska hänsyn
inverka på fakta och resultat.”62 Även Åke Campbell, ledare för folkminnesunder-
sökningen vid Landsmålsarkivet i Uppsala, hade samma uppfattning. I tidskriften
Ditt land klargjorde han 1944 hur ”vetenskapens innersta och djupaste drivkraft ärd
vetgirigheten, icke begäret efter politiska insatser eller maktpositioner.” Visserligen
kan och bör den ”sanning” som vetenskapen ger användas av de politiskt verk-
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samma men forskaren i sig, menade Campbell, bedriver inte politik utan måste 
”förbli saklig även vid de tillfällen, då hans forskningsresultat slungas in i tidens 
diskussion och kanske få politiskt avgörande betydelse av utomordentlig omfatt-
ning.” Som exempel tog Campbell upp diff usionistiska studier av språk-, kultur- 
och traditionsgränser och den betydelse dessa haft och framför allt efter kriget 
skulle kunna få för upprättandet av nationsgränser och folkomröstningsområden. 
Insikten ”om den oerhörda vikt och betydelse som kan komma att tillmätas kul-
turforskningens resultat, kan ej annat än befästa forskarnas innersta vetenskapliga 
drift att söka sanningen och intet annat än sanningen”, menade Campbell: ”Ty ett 
bruk av sanningen kan endast vara av godo, vilken politisk riktning som än är den 
utnyttjande.”63

Campbell, Hammarstedt och von Sydow var inte unika. Tron på vetenskapens 
förmåga att någorlunda objektivt utröna sanningen var dominerande.64 Politiska 
stridsfrågor hölls oftast åtskilda från verksamheten. I arkivens interna material, 
som offi  ciella brev mellan dess företrädare, lyser också diskussioner om dagspo-
litiska stridsfrågor med sin frånvaro. Debatter gällande försvaret, parlamentarisk 
demokrati och kvinnlig rösträtt saknas. Detsamma gäller diskussioner om första 
eller andra världskriget, dess utbrott och bakgrund. Således var partipolitik något 
som skulle hållas borta från traditionsforskningen i allmänhet och insamlingsverk-
samheten i synnerhet. Traditionsfrågan framställdes också av riksdagsledamöterna 
offi  ciellt som något ståendes över gängse partipolitik.

Även om bedrivandet av en tydlig partipolitisk traditionsforskning närmast var 
tabu torde enskilda yttranden av arkivens företrädare särskilt ha appellerat till en 
viss politisk inriktning, vilket leder oss in på det andra problemet av källkritisk 
art. De ledande företrädarna för traditionsarkiven bör, särskilt under 1900-talets 
första hälft, närmast betraktas som kulturpersonligheter.65 De uppträdde i en rad 
offi  ciella sammanhang, både muntligt och i tryck. Otaliga spaltmeter är i regel 
skrivna både om och av dem. Folktraditionen var högsta mode och dess ”rädda-
re” betraktades som kulturhjältar. Arkiven och deras företrädare, menar jag, både 
nyttjade och underblåste tidsandan, samtidigt som de givetvis är en produkt av 
densamma. Traditionens hastiga utdöende och räddningsaktionens nödvändighet 
för Sveriges väl var argument som framfördes närmast konstant; såväl på 1910- 
som på 1960-talet framställdes insamlingen som en nationell brandkårsutryck-
ning. Samtidigt betonades projektets folklighet skarpt; här gällde det att skriva 
folkets historia. Delvis är argumenten resultatet av en medveten propaganda. Få 
traditionsforskare har uttryckt målsättningen med arkivens agitationsverksamhet 
klarare än Albert Sandklef, chef för Varbergs museum och under 1920-talet med-
lem av Västsvenska folkminnesföreningens styrelse. I brev till Herman Geijer, chef 
för Landsmålsarkivet i Uppsala, betonade Sandklef vikten av riktad agitation och 
beskrev hur den borde bedrivas.

En mer målmedveten propaganda borde iscensättas från traditionsarkivens 
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sida, menade Sandklef. Det gällde att direkt appellera till ”svenska folkets hjärtan”:
”Med en lugn, klar och saklig framställning av fakta vinner man inte ’massan’.
Den skall suggereras med slagord och fraser, gärna överdrivna, men farligt bestick-
ande.”66 Den breda allmänheten skulle övertygas om behovet att lämna svensk 
traditionsforskning sitt stöd. För det folket särskilt omhuldade beviljade regering,
riksdag och enskilda mecenater gärna anslag till:

[…] Du får precis vilka anslag Du vill, när Du lyckats övertyga ”folket” om att
det är tusan så mycket fi nare – och för svenska folket mycket mera hedrande – att
stödja svensk folklivsforskning än att stödja vettvillingar, som far till Gobiöknen
och letar bronotsaurusägg och kinesiska krukor […]. Men då får Du tala till bönder
på böndernas vis och till lärde män på latin. Ty den obegåvade riksdagsmannens
högt begåvade valboskap är en särdeles heterogen församling. Vilken församling 
som helst kan emellertid med tjänliga medel 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 jämt det fi naste som fi nns, ja, att den är ett livsvillkor,
förutan vilket Riket faller samman.67

Propagandaverksamheten borde också, betonade Sandklef, riktas direkt mot en-
skilda riksdagsmän och då vinklas olika beroende på vem man för tillfället vände
sig till:

Man kunde tänka sig att intressera de ”folkliga” partierna för utforskningen av den
folkliga kulturen. Låt gärna de där gossarna tro, att de själva upptäckt sambandet
emellan ett sant demokratiskt styrelsesätt och statens uppmuntran av just folklivs-
forskningen. Ära och smicker har man alltid råd att vara generös med, och vill man
leda människornas hjärtan såsom vattubäckar, så måste man vara det. – Man kan
också låta en kombination höger-bondeförbundare ta saken på entreprenad. Men
då får man understryka det nationella i uppgiften, hurra ett slag för fosterlandet och
intressera t.ex. en prinspojke för folklivsforskningen. – Mest sympatiskt vore förstås
att göra det hela till en hjärteangelägenhet för hela folket, långt ovanför alla partier.
Och det skulle kanske kunna gå, det också.68

Visserligen uttryckte sig Sandklef betydligt starkare än sina kolleger men i sak var
hans påståenden mindre kontroversiella. Det är uppenbart att traditionsforskarna 
insåg vikten av att få stöd av så många som möjligt, både av riksdagsledamöterna 
och av ”folket”. Korrespondensen mellan arkivföreträdarna och exempelvis Fredrik 
Ström är omfattande. Ecklesiastikministrarna uppvaktades frekvent, ofta personli-
gen. God och omfattande publicitet sågs likaså som viktigt. Otaliga instruktions-
och agitationsskrifter presenterades och distribuerades av arkivets företrädare. Det
gällde att vinna sympati för saken. Argumenten som framfördes av arkivföreträ-
darna, som en del av propagandan, återspeglar givetvis till stora delar deras egna 
åsikter i frågan. Samtidigt bör de också, som Sandklef antydde, betraktas som
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medvetet framhållna i agitatoriskt syfte, vilket gör studiet i frågan problematisk.
Att fastslå vilket parti en enskild forskare kan tänkas ha röstat på är således svårt 

men inte heller nödvändigt för min undersökning. Att någon författat en artikel i 
Svensk konservativ tidskrift behöver nödvändigtvis inte innebära att han eller hon ft
för alltid anammat högerns idéer. Likaså behöver en person inte vara socialdemo-
krat därför att han eller hon är anställd vid en folkhögskola närstående arbetar-
rörelsen; däremot är han eller hon knappast politiskt konservativ. Med andra ord 
bör man vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser av sammanställningen 
nedan. Min avsikt är dock inte att påvisa att en viss forskare var socialdemokrat, 
bondeförbundare eller nationalsocialist. Härom vet jag ofta inget och det är i sig
inte heller intressant för min studie. Däremot är det ofta, men inte alltid, möjligt 
att konstatera att en enskild forskare sannolikt sympatiserade med den politiska t
vänstern eller högern utifrån uttalanden, bibliografi er, memoarer och medlemskap 
i föreningar. Detta är fullt tillräckligt för kapitlets syfte: att på ett generellt plan 
granska förbindelser mellan traditionsarkivens företrädare och samtidens politiska 
strömningar. Vidare kan alla traditionsforskare omöjligen granskas. Fokus läggs 
därför på folklivs- och folkminnesforskare vilka under 1900-talets första årtionden 
hade betydande inverkan på arkivens uppbyggnad och dess samlingars tillkomst. 
Huvudsakligen koncentreras vidare den empiriska undersökningen på de enskildas 
politiska ställningstaganden i början av deras respektive karriärer som forskare.

Folkminnesarkivet i Lund
Redan 1907 gav Carl Wilhelm von Sydow ut Våra folkminnen, en betydelsefull och 
vida spridd handledning i insamlingsteknik. Folkminnesarkivet i Lund etablerades 
offi  ciellt 1909 och några år senare grundade han den för ämnet betydelsefulla tid-
skriften Folkminnen och folktankar. 1910 utnämndes han till landets första docent i 
Nordisk och jämförande folkminnesforskning och året därpå påbörjades undervis-
ning i ämnet vid Lunds universitet. 1940 installerades von Sydow som professor. 
Hans betydelse sträcker sig långt utanför Lund. 1919 medverkade von Sydow till 
etablerandet av Västsvenska folkminnesföreningen i Göteborg och på 1930-talet 
höll han även kurser i folkminnesforskning vid Uppsala universitet. En betydande 
andel av landets framträdande traditionsforskare var under det tidiga 1900-talet 
hans studenter. De nedannämnda David Arill, Åke Campbell, Ernst Klein, Sven 
Liljeblad och Sigfrid Svensson kan nämnas som exempel. Med rätta framhålls von 
Sydow som den svenska folkminnesforskningens förgrundsfi gur. Hans betydelse 
som agitator, insamlingsledare, lärare och teoretiker kan inte överskattas.69 

Som redan nämnts var socialdemokraten Per Edvin Sköld under 1910-talet 
student för von Sydow. Mycket tyder på att även von Sydow under det tidiga 1900-
talet sympatiserade med den politiska vänstern. Bland annat propagerade han år 
1917 i Folkminnen och folktankar för bildandet av separata hembygdsföreningar. r
Dessa skulle utgöra ett viktigt komplement till de äldre fornminnesföreningarna, 
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vilka von Sydow karaktäriserade som ”alltför mycket överklassföreningar”.r 70 I lik-
het med hembygdsrörelsen var däremot folkminnesforskningen att betraktas som
ett genuint folkligt projekt. Som föreläsare och insamlingsagitator var von Sydow 
högst engagerad i folkbildning och propagerade på 1910-talet ihärdigt för etable-

Carl Wilhelm von Sydow (i mitten) tillsammans med deltagare i en folkminneskurs år 1923. 
Första mannen till vänster om von Sydow är Åke Campbell, kursens andra lärare. Längst till 
vänster står Sigfrid Svensson. Okänd fotograf (Folklivsarkivet i Lund).
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randet av ett folkuniversitet vid Nääs slott.71 Tillsammans med Åke Campbell och 
Sigfrid Svensson, presenterade nedan, ordnade von Sydow också separata folkmin-
neskurser vid folkhögskolor i Skåne, Blekinge, Småland, Dalarna, Västmanland 
och Gästrikland.72 I Studiekamraten, organet för arbetarrörelsens bildningsverk-
samhet, gav han år 1920 sin syn på arbetarrörelsens högborg, Brunnsviks folk-
högskola och dess betydelse. von Sydow påpekade att han ansåg ”Brunnsviks 
folkhögskola vara en av våra bästa uppfostringsanstalter, och för den som önskar 
lära känna vår svenska folkhögskola, framhåller jag alltid att Brunnsvik hör till de 
skolor, som man i främsta rummet bör besöka.”73 Under 1920-talet påpekar även 
von Sydow, i brev till sin elev Åke Campbell, att han enkom hade kontakter med 
socialdemokratiska riksdagsmän.74 Privat korrespondens tyder på att von Sydow 
hade kopplingar till den radikala studentföreningen DUG vid tiden runt sekelskif-
tet 1900. Samtidigt var han en varm anhängare av skandinavismen.75

Ytterligare ett tecken som tyder på att von Sydow under det tidiga 1900-talet 
varit politiskt radikal återfi nns i hans korrespondens med Fredrik Ström. De båda 
diskuterade Ströms memoarer och deras gemensamma beundran av Ellen Key. I 
några brev avhandlades också synen på revolutioner. ”Ja, om den franska revolu-
tionen kan inte fi nnas mer än en mening. Vad skulle Europa och europeisk kultur 
varit utan den!”, menade von Sydow och fortsatte: ”Men fast jag tidigare varit rätt 
så pigg på nya revolutioner, så har jag blivit mer och mer betänksam […]. Jag hade 
verkligen hoppats, att den ryska revolutionen skulle göra världen lyckligare, men så 
vidt jag kan se, är det alldeles tvärt om […] dock är jag så optimistisk att jag trots 
allt väntar på att det skall komma något godt för mänskligheten ännu från den 
ryska revolutionen.” År 1941, när diskussionen mellan Ström och von Sydow ägde 
rum, var åtminstone den sistnämnda negativt inställd till den ryska revolutionens 
utveckling. Samtidigt tycks von Sydow förr ha varit betydligt positivare. I samma 
brev betonar von Sydow att ”nazistrevolutionen” borde ha ”kunnat undvikas ge-
nom att ge de liberala och socialdemokratiska i Tyskland lite bättre möjligheter än 
vad Versaille-freden gav.”76 Åtminstone under 1900-talets första decennier tycks 
således von Sydow anammat idéer, närstående den politiska vänstern. 

Den första anställda vid lundaarkivet, förutom von Sydow, var amanuensen 
Carl Segerståhl som under 1920-talets början även arbetade på Kulturen i Lund 
vid sidan av sina studier i folkminnesforskning, arkeologi, religionshistoria och 
nationalekonomi. Efter examen tjänstgjorde Segerståhl först vid Hola folkhög-
skola, grundad av Rickard Sandlers far, och sedermera vid Vindelns folkhögskola. 
Segerståhl var känd som politiskt radikal. I en minnesartikel om Segerståhl skri-
ver Anders Lundström: ”Byråkrati och överhetspersoner hade ingen vän i Carl 
Segerståhl. Han var konfessionslös och han var också republikan. Det är allmänt 
bekant i Vindeln att han vid Gustav VI Adolfs besök i Vindeln i mitten av 1950-
talet underlät att hissa fl aggan på folkhögskolan. I stället för att hylla kungen tog 
han med sig alla eleverna till Abborrtjärn för att bada.”77
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Helge Holmström var den förste som disputerade i folkminnesforskning i Lund.
1919 framlades hans avhandling Svanjungfrumotivet i Völundarkvida och annorstä-
des. Efter disputationen tjänstgjorde Holmström som biblioteksamanuens innan
han avled 1921. I Biblioteksbladet recenserade han främst folkloristisk litteraturt
men även skönlitteratur. En bok om William Defoe utdömde han som uttryck för
en ”förnumstig småborgerlighet”; ett uttalande som troligen ej skulle ha fällts av 
en politiskt konservativt sinnad under det tidiga 1920-talet.78

Sven Liljeblad var, som påpekats, en av von Sydows lärjungar. Efter några års
studier och tjänstgöring som amanuens våren 1924–1925 disputerade Liljeblad
1927 på Die Tobiasgeschische und andere Märchen mit toten Helfern. Därefter inne-
hade han ett docentstipendium vid Lunds universitet. Åren 1933 till 1939 arbe-
tade Liljeblad vid Landsmålsarkivet i Uppsala. Han undervisade och examinerade
även i ämnet vid Uppsala universitet. Vidare redigerade Liljeblad, tillsammans
med nedannämnde Jöran Sahlgren, en stor del av serien Svenska sagor och sägner,rr
utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.79 Inte minst
som fl itig frågelistförfattare och huvudkonstruktör av de så kallade realkatalogerna,
dvs. söksystemen över folkminnessamlingarna vid Folkminnesarkivet i Lund och

Adolf Noreen, 1906. Foto: Henry B. Goodwin
(FA/Institutet för språk och  folkminnen).
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Landsmålsarkivet i Uppsala, har han kommit att sätta sin prägel på senare tids stu-
dier utifrån uppteckningsmaterialet, vilket framhållits av både Jonas Frykman och 
Agneta Lilja.80 Det råder ingen tvekan om var Liljeblad hörde hemma politiskt. 
Under det tidiga 1920-talet var han en av grundarna till lundasektionen av den 
socialistiska studentorganisationen Clarté. I dess tidskrift omnämns Sven Liljeblad 
som tillhörande organisationens kärntrupp. Senare gjorde Liljeblad karriär som 
antropolog, specialiserad på nordamerikanska indianer.81

Ytterligare två forskare med stor betydelse för lundaarkivet var Åke Campbell 
och Sigfrid Svensson. Åke Campbell var den förste som licentierade i ämnet 
(1917) och omnämns av Orvar Löfgren som ”von Sydows viktigaste medhjälpa-
re.”82 Större delen av sin yrkesverksamma tid kom dock Campbell att tillbringa vid 
Landsmålsarkivet i Uppsala, varför han diskuteras nedan. 1946, efter von Sydows 
pension, tillträdde Sigfrid Svensson som professor i Nordisk och jämförande folk-
kulturforskning vid Lunds universitet och chef för Folkminnesarkivet i Lund som 
i samband därmed bytte namn till Folklivsarkivet i Lund. Under 1900-talets första 
hälft var dock Svensson primärt verksam vid Nordiska museet.

Landsmålsarkivet i Uppsala
Landsmålsarkivet i Uppsala grundades 1914. Fram till mitten av 1920-talet kon-
centrerades verksamheten till dialektologiska undersökningar. Arkivets starke man 
var inledningsvis docenten i Nordiska språk, Herman Geijer, vars politiska hem-
vist är för mig okänd. Flertalet i hans bekantskapskrets, liksom hans handledare 
Adolf Noréen, stod dock politiskt till vänster.

Lars Levander disputerade 1909 på Älvdalsmålet i Dalarna för att sedan tjänst-a
göra som folkskollärare. 1920 rekryterades han till Landsmålsarkivet och kom att 
arbeta med dialektologiska studier såväl som folklivs- och folkminnesdokumenta-
tion. Under 1930-talet publicerade Levander bland annat socialhistoriska arbeten 
som Brottsling och bödel (1933), l Fattigt folk och tiggare (1934) och e Landsväg, krog 
och marknad (1935), till stor del byggande på uppteckningsmaterial. Levander var d
känd för både sitt sociala intresse och sin politiska radikalitet.83 Tidigt blev han med-
lem i Socialdemokratiska arbetarpartiet och medarbetare i Social-Demokraten.84

1927 etablerades en särskild folkminnesavdelning vid uppsalaarkivet. Dess 
förste föreståndare blev Johan Götlind, författare av bland annat Saga, sägen och 
folkliv i Västergötland. 1934 publicerade Götlind även dd Gamla svenska idrottslekar i r
studentföreningen Verdandis serie av småskrifter. Götlind själv var medlem av den 
kommitté som handhade utgivningsverksamheten inom Verdandi.85 Föreningen 
grundades 1882 på initiativ av Karl Staaff , senare liberal statsminister. Dess grund-
läggande syfte var att värna tanke- och yttrandefrihet och dess medlemmar tillhörde 
under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet i regel den politiska vänstern. 
Både liberaler och socialdemokrater fanns i organisationens kärntrupp. David 
Bergström, Otto von Zweigbergk men också Hjalmar Branting kan nämnas av 
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1800-talets drivande medlemmar. Verdandis medlemmars minsta gemensamma 
nämnare var tron på demokrati och krav på allmän och lika rösträtt, hävdar idé-
historikern Björn Olsson. Länge arbetade liberaler och socialdemokrater sida vid
sida inom föreningen. Bland det tidiga 1900-talets medlemmar fi nner man till
exempel de ovannämnda socialdemokratiska politikerna Ivar Vennerström, Jalmar
Furuskog och Anders Örne. Under 1900-talets första år fi nner man även Hjalmar
Branting, Karl Erik Forsslund och Erik Hedén som återkommande föreläsare vid
föreningen, under 1910-talet Arthur Engberg, Carl Lindhagen och Örne och på 
1920- och 1930-talen Zeth Höglund, Rickard Lindström, Östen Undén och ånyo
Lindhagen. Med tiden kom emellertid Verdandi att bli en mer homogen liberal
sammanslutning.86 Även ovannämnda Lars Levander publicerade sig i Verdandis
skriftserie.87

Landsmålsarkivet i Uppsala. Från vänster Gerda Grape, Lars Levander, Herman Geijer (i det 
inre rummet), Manne Eriksson, Johan Götlind och Dagmar Holmkvist. 
Foto: Henry B. Goodwin (FA/Institutet för språk och folkminnen).
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År 1930 befäste folklivs- och folkminnesforskningen sin ställning vid 
Landsmålsarkivet i Uppsala. För första gången anställdes en akademiskt utbildad 
etnolog vid arkivet, närmare bestämt Åke Campbell, lärjunge till von Sydow i Lund. 
Under 1920-talet var Campbell en betydelsefull medarbetare vid Folkminnesarkivet 
i Lund men också styrelsemedlem av Västsvenska folkminnesföreningen. Hans 
handbok Våra bondgårdar. En översikt av den svenska allmogeetnografi n samt rikt-
linjer för uppteckningsarbetet var fl itigt använd av arkivens medarbetare. Campbell t
disputerade 1929 på avhandlingen Skånska bygder under förra hälften av 1700-
talet, blev docent 1938 och fi ck professors namn 1952. Vid Landsmålsarkivet i tt
Uppsala drog han upp riktningen för verksamheten och torde vara den som haft 
störst inverkan på den folkloristiskt inriktade dokumentationen.88 Liksom sina 
kolleger publicerade sig Campbell huvudsakligen i facktidskrifter och mer sällan i 
dagspressen. Undantaget var dock Social-Demokraten. I artikelserien ”En kultur-
uppgift och ett forskningsprogram” redogjorde Campbell för Landsmålsarkivets 
arbete och bakgrund. Han hyllade Strindbergs ”djärva uppslag” med Svenska folket 
i helg och söcken och presenterade folkminnesinsamlingen. I artikel efter artikel 
ombad Campbell nya potentiella och kulturhistoriskt intresserade upptecknare ur 
Social-Demokratens läsekrets att kontakta arkivet. Senare publicerades också urval s
av uppteckningar från de nyvärvade upptecknarna. 1933 redogjorde Campbell 
för sin syn på folkkulturen och förhållandet mellan nationell och internationell 
kultur med ordval som liknar det gängse socialdemokratiska synsättet.89 Liksom 
sin lärofader von Sydow tycks således Campbell haft sina sympatier hos den poli-
tiska vänstern. Precis som Levander och Götlind publicerade sig även Campbell i 
Verdandis småskriftserie med boken Kulturlandskapet.tt 90 Campbell och Levander 
var även de fl itigaste författarna av frågelistor, vilka arkivens upptecknare arbetade 
utifrån, under 1920- och 1930-talet. I frågelistorna saknas defi nitivt inte ett klass-
perspektiv, vilket jag återkommer till.

Richard Broberg anställdes vid Landsmålsarkivet 1939 och avlade licentiatexa-
men i folkminnesforskning år 1944. Han stod bakom fl ertalet av 1940-talets frå-
gelistor rörande städernas traditioner (jfr kapitel 4.2.). 1958 befordrades Broberg 
till föreståndare för folkminnesavdelningen därstädes.91 Politiskt var han liberal.92

Ytterligare några uppsalaforskare bör nämnas, även om de inte varit anställda vid 
Landsmålsarkivet. Initiativtagaren till Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för folk-
livsforskning var Jöran Sahlgren, onomastikens svenska portalgestalt, grundare av 
tidskriften Namn och bygd och den drivande kraften inom Svenska ortnamnsarki-d
vet. Av Verdandi genom tiderna: Ur den svenska radikalismens historia framgår att a
Sahlgren varit mycket aktiv inom den då högst radikala studentföreningen. Bland 
annat var Sahlgren 1910–1912 Verdandis representant i Uppsala arbetarbiblio-
teksförbund, en position som tidigare innehafts av såväl Ivar Vennerström (s) och 
Anders Örne (s).93 I Sahlgrens memoarer, eller nedtecknade minnesbilder, ägnas 
vidare ett helt kapitel åt hans gode vän Johan Lindström Saxon, känd vänster-
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sympatisör.94 Under det tidiga 1900-talet hade Sahlgren tillsammans med Ernst
Wigforss varit drivande inom Halländska landsmålsföreningen. Sahlgren publice-
rade sig också i Verdandis skriftserie, i vilken man även tidigt fi nner bidrag av Adolf 
Noreen, professor i Nordiska språk 1887–1919, ledamot av Ortnamnskommittén,
känd radikal rättstavningsförespråkare, redaktör för Nystavaren och demokratisk 
förkämpe.95 Även J.A. Lundell, skapare av det så kallade landsmålsalfabetet, rätt-
stavningskämpe och grundare av tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv,
tycks under 1800-talet ha varit knuten till Verdandi. Det var också Noreen och
Lundell, båda radikala, som tillsammans med bland annat verdandisterna Otto
von Friesen (prof., svenska språket) och Bengt Hesselman (då doc., nordiska språk)
undertecknade den ansökan om medel till folkmålsundersökning som senare led-
de till arkivets grundande. Båda var, liksom Noreen och Lundell, engagerade i
rättstavningsfrågan. Även Herman Geijer, liksom bland annat Johan Götlind och
Hilding Celander lärjunge till Noreen, undertecknade nämnda ansökan liksom
folklivsdocenten Sven Lampa, författare av häftet Om folklig öfvertro i den konser-o
vativa studentföreningen Heimdals skriftserie.96

Nordiska museet
Vid Nordiska museet, grundat 1882, iscensattes ett mer omfattande folkloris-
tiskt uppteckningsarbete i och med grundandet av Arkiv för svensk folkkänne-
dom år 1905. Dess initiativtagare var Nils Edvard Hammarstedt. Möjligen var
Hammarstedt politiskt konservativ. 1906 publicerade han sig i tidskriften Vårt 
fosterland och dess försvar för att åren därpå fl itigt medverka såväl i konservativa r
Stockholms Dagblad som frisinnade d Svenska Dagbladet. I den konservativa student-tt
föreningen Heimdals serie av populärvetenskapliga tidningsartiklar medverkade
Hammarstedt år 1910 med ”Slagrutan och den ’gyllene grenen’”.97

Mellan 1916–1934 ledde Sigurd Erixon fältarbetena av etnologisk karaktär
vid Nordiska museet. 1928 skapade han Etnologiska undersökningen och iscen-
satte en omfattande dokumentationsverksamhet med frågelistor. Åren 1934–1955
innehade Sigurd Erixon professuren i Nordisk och jämförande folklivsforskning i
Stockholm. Hans politiska hemvist är för mig okänd. Inget tyder dock på att han
tog avstånd från arbetarrörelsen. Tvärtom tecknar han arbetarklassens (för)historia 
i Arbetets söner. Erixon inleder också första numret av Notiser från Arbetarnas kul-
turhistoriska sällskap med en artikel om dess aktuella arbetsuppgifter.p 98 I sin verk-
samhet hade han ett nära samarbete med företrädare för både den politiska vän-
stern och högern.99

Under 1930- och 1940-talen arbetade Nordiska museet i nära samarbete
med arbetarrörelsen. På initiativ av Ture Nerman (skp) påbörjade LO år 1936
planeringen av tolvbandsverket Den svenska arbetarklassens historia. Två volymer,
Arbetaren i helg och söcken I-II, var författade av Nordiska museets tjänstemän ochII
försiggicks av ett större insamlingsarbete. Med i planeringskommittén för verket
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var Sigfrid Svensson.100 Efter att ha studerat folkminnesforskning för von Sydow i 
Lund fi ck Svensson vid mitten av 1920-talet anställning som amanuens vid Nor-
diska museet. Från 1935 var Svensson intendent för dess allmogeavdelning. 1946 
fl yttade han till Lund i samband med att han tillträdde professuren i Nordisk 
och jämförande folklivsforskning; därmed blev han även chef för lundaarkivet. 
Från 1920-talet och framåt var Sigfrid Svensson en fl itig skribent i både Social-
Demokraten och Studiekamraten. Det råder ingen tvekan om att han åtminstone 
under 1900-talets första hälft var socialdemokrat, vilket även påpekats av Sven B. 
Ek.101

Svensson var inte ensam socialdemokrat bland Nordiska museets traditions-
forskare. Möjligt är att museilektor Gunnar Granberg, författare av Skogsrået i 
yngre nordisk folktradition (1935) såväl som artiklar i bland annat Studiekamraten, 
delade hans politiska åskådning. Granberg hade på 1920-talet arbetat vid 
Landsmålsarkivet i Uppsala och var under 1930-talet knuten till Nordiska museet. 
Under andra världskriget tjänstgjorde han som pressattaché i Helsingfors. Därefter 
gjorde han karriär som chef för Svenska institutet (1945–1954), ambassadråd i 
Bonn (1954–1965) och ambassadör i Reykjavik (1965–1972).102 Från 1925 och 
framåt medverkade även Sigfrid Svenssons nära vän Gösta Berg, amanuens från 

Sigfrid Svensson, professor i Lund.
Okänd fotograf, 1947 
(Folklivsarkivet i Lund).
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1924 och efter 1935 intendent vid Nordiska museet, i Studiekamraten, Social-
Demokraten och Dagens Nyheter (lib) med recensioner och artiklar om Nordiska r
museet och dess verksamhet.103 Tillsammans tog Sigfrid Svensson och Gösta Berg 
initiativet till den organiserade och systematiska insamlingen med frågelistor vid
Nordiska museet. Bland annat hade Gösta Berg under sin skoltid inspirerats av 
Maja Forsslunds omfattande frågelistverksamhet vid Örebro läns bildningsför-
bunds Folkminneskommitté.104 Hon var syster till Karl-Erik Forsslund, själv fö-
reläsare på Brunnsvik och politiskt aktiv, bland annat när det gällde frågan om
kvinnlig rösträtt.105

Säkerligen sympatiserade Ernst Klein med vänstern. Klein anställdes 1921 som
amanuens vid Nordiska museets allmogeavdelning, från 1929 som museilektor.
1924 blev han dessutom organisationschef för Skansens folkfester. Vid mitten av 
1920-talet licentierade han i folkminnesforskning för von Sydow i Lund. Klein
hade en politiskt radikal bakgrund. Under 1900-talets första årtionde tillhörde kret-
sarna kring studentföreningen Verdandi och var periodvis även lärare i kulturhisto-
ria vid Brunnsvik.106 Vid sidan av skrifter som Runö. Folklivet i ett gammalsvenskt 
samhälle författade han exempelvis e Revolutionsdagar och artiklar i r Studiekamraten
och Bokstugan.107 Ytterligare en betydelsefull tjänsteman vid Nordiska museet stod
arbetarrörelsen nära. Mats Rehnberg, anställd vid museet åren 1938–1959 och
därefter professor i etnologi, medverkade fl itigt i Studiekamraten och stod bakom
museets insamling av arbetarminnen.108 Senare publicerade han exempelvis en
bok om svensk folkdiktning kring arbetslivet, tillägnad Ture Nerman.109 Även Åke
Daun menar att Rehnberg troligen var socialdemokrat under sin tid vid Nordiska 
museet.110

Västsvenska folkminnesarkivet
I samband med en instruktionskurs i folkminnesuppteckning, hållen 1919 av Carl
Wilhelm von Sydow, fattades beslutet att grunda Västsvenska folkminnesföre-
ningen i Göteborg. Sju år senare grundades systerorganisationen Institutet för
folkminnesforskning vid Göteborgs högskola. Tillsammans bildade föreningen
och institutet Västsvenska folkminnesarkivet.

Inledningsvis var Hilding Celander både föreningens och institutets styrelsers
starka man. 1906 disputerade Celander i Nordiska språk; ovannämnde Adolf 
Noreen var hans handledare. Under sin studietid i Uppsala var Celander sekrete-
rare i studentföreningen Verdandi. I dess minnesskrift omnämns Celander särskilt
som en outtröttlig ”arbetare i de radikala idéernas tjänst”, bland annat som ini-
tiativtagare till föreningens socialpolitiska bibliotek.111 Under en period var han
även Verdandis ”föreståndare för samarbetet med de organiserade arbetarna”.112

Under det tidiga 1900-talet tillhörde Celander tveklöst den politiska vänstern.
Därefter är hans politiska ställningstaganden otydligare. Han publicerade sig dock 
i ett antal mer eller mindre konservativa tidskrifter. I Svensk konservativ tidskrift
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tog Celander 1928 upp ”Svensk folkminnesforskning och dess nutidsläge”, vari 
han angrep Sveriges dåvarande ”folkliga” regering (en liberal/frisinnad koalition 
med Carl Gustaf Ekman som statsminister) då den tycktes ha glömt den ”ur na-
tionell synpunkt angelägnaste av alla nu föreliggande forskningsuppgifter”, det 
vill säga folkminnesinsamlingen.113 Celander återfi nns även som skribent i Adrian 
Molins tidskrift Det nya Sverige: tidskrift för nationella spörsmål.ll 114 Celanders nu 
levande släktingar uppfattade honom dock som liberal med ett starkt socialt en-
gagemang.115

Även professor Sverker Ek tillhörde den politiska vänstern. Under åren 1922–
1932 var Ek medlem av Västsvenska folkminnesföreningens styrelse. Han var även 
under perioden 1926–1947 vice ordförande i Institutet för folkminnesforskning 
vid Göteborgs högskola och den som främst försvarade institutets intressen i hög-
skolans lärarråd. Under 1910-, 1920- och 1930-talet publicerade sig Ek till stor del 
i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (lib) och g Ny tid (s).d 116 1913 författade han 
även en av den radikala studentföreningen Verdandis småskrifter.117 Under 1910- 
och 1920-talen sympatiserade Ek med socialdemokratin för att under 1930-ta-

Västsvenska folkminnesföreningens ledande män under 1920-talet. Från vänster Martin
Lundqvist, Elof Lindälv, Wilhelm Cederschiöld, Hilding Celander och David Arill.
Okänd fotograf (i privat ägo).
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let politiskt närma sig de frisinnade.118 Även Martin Lundqvist, styrelsemedlem
i folkminnesföreningen under det tidiga 1920-talet, återfi nns som författare i
Verdandis småskriftserie med Om vår gamla folkminnesmedicin 1-2.119 Wilhelm
Cederschiöld, ledamot av folkminnesföreningens styrelse under 1920-talet, hade
likaså ett förfl utet i Verdandi, bland annat som styrelsemedlem år 1907.120

Västsvenska folkminnesföreningens drivande kraft och åren 1919–1926 till-
lika dess sekreterare, David Arill, sympatiserade med den borgerliga vänstern, åt-
minstone under 1930-talet då han var kommunalpolitiskt aktiv i Torsby.121 Även
Elof Lindälv, tidigt folkminneföreningens arkivarie och mångårig styrelseleda-
mot, var enligt uppgift liberal och under andra världskriget aktiv i Norgehjälpen.
Under 1910 återfi nns Lindälv som författare av artiklar som ”Hembygdskartan”,
”Hembygdsfotografering” och ”Studieplaner i halländsk hembygdsforskningen”
i tidskriften Bokstugan, grundad av Oscar Olsson (s) och Rickard Sandler (s) och
utgiven av IOGT och ABF. Lindälv var själv IOGT-medlem och drivande i den
halländska ungdomsrörelsen under 1900-talets början.122 Olof Forsén, i slutet av 
1920- och början av 1930-talet folkminnesarkivets arkivarie, verkade även som
journalist i liberala Göteborgs-Tidningen.123 Johan Kalén, styrelseledamot och un-
der perioder anställd vid arkivet, hade ett förfl utet som lokalpolitiskt engagerad
och var, enligt hans dotter, under det tidiga 1900-talet liberal.124

Hilding Celander.
Foto: Karnell (i privat ägo).
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Sannolikt är även att Olof Hasslöf, docent i folklivsforskning i Stockholm under 
1950- och 1960-talen, sympatiserade med vänstern. Under 1920- och 1930-talen 
var Hasslöf engagerad vid Västsvenska folkminnesarkivet för att senare tjänstgöra 
vid såväl Göteborgs museum som Statens sjöhistoriska museum.125 Under 1920-
talet höll Hasslöf föreläsningar på Västra Sverges Arbetares folkhögskola liksom vid 
den socialistiska studentföreningen Clarté i Lund.126 Under 1920- och 1930-talen 
återfi nns Hasslöf även som skribent i Studiekamraten.127 Även Bo G. Nilsson me-
nar att Hasslöf troligen tillhörde den politiska vänstern.128

Den av göteborgsfolkloristerna som tydligast sammankopplade sin politiska 
vision med traditionsforskningen var Waldemar Liungman, docent vid högskolan 
och direktör inom Hasselbladskoncernen. Inför riksdagsvalet 1928 kandiderade 
Liungman för högerns räkning, dock utan att inväljas. Som en del av kampanjar-
betet författade han skriften Politik och moral, utgiven i Borgerliga valförbundets ll
skriftserie. I dess förord poängteras att Liungman, som studerat ”kvarlevor från 
svenska folkets gamla nationella kultur och odling”, funnit bevis på socialismens 
och ”den liberala internationalismens och tidsandans andligt och kulturellt förstö-
rande inverkan på folkets och samhällets utveckling på den grund fäderna byggt.”129

Under det tidiga 1930-talet, då Liungman fl yttat från Göteborg till Djursholm, 
var han kulturell redaktör för Svensk konservativ tidskrift Svensk samling vari han g

Sverker Ek, 1920-talet.
Okänd fotograf (i privat ägo).
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(liksom hans fru Annie, född Hasselblad) författade artiklar. Bland annat hyllade
Liungman Herman Göring, eftersökte en ny svensk Engelbrekt som starkt kunde
leda Sverige. Samtidigt agiterades för att ”genom ett operativt ingrepp” avlägsna 
vad han omnämnde som ”maskintidsålderns blindtarm”, det vill säga marxismen.
Vurmen för Tyskland och nationalsocialismen ledde till att Liungman under
1930-talet engagerade sig i Svenska Arbetareförbundet vars (misslyckade) mål var
att skapa ett enhetligt svenskt nationalsocialistiskt parti. Strax innan kriget inne-
hade han en i samtiden omdiskuterad gästprofessur i Volkskunde i Greifswald.
Liungmans nazistiska sympatier var välkända.130 Åtminstone Carl Wilhelm von
Sydow och Åke Campbell föraktade dem.131

När det gäller Västsvenska folkminnesarkivet bör särskilt dess energiske sekrete-
rare Carl-Martin Bergstrand nämnas. Åren 1934–1964 var han dess arkivförestån-
dare. Innan sitt tillträde vid arkivet tjänstgjorde Bergstrand som lärare vid Västra 
Sverges Arbetares folkhögskola i Viskadalen. Offi  ciellt var skolan opolitisk men
det är uppenbart att den politiskt och organisatoriskt stod nära arbetarrörelsen. I
Västgöta-Demokratennämns skolan som en ”plantskola för socialister” med målet att
bli ”ett Brunnsvik för Västra Sverige”. I Studiekamraten rapporteras att Bergstrand
främst hållit föreläsningar inom ämnena (internationell) historia och nationaleko-

Waldemar Liungman.
Okänd fotograf (DAG).
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nomi. 1927 berörde han exempelvis ”Den medeltida bykommunismen och dess 
senare upplösning i privat ägande” liksom reformationen som ”individualismens 
revolt mot kyrkans auktoritet” och året därpå ”de viktigaste problemen inom na-
tionalekonomin” samt det ”sociala tillståndet i Frankrike före revolutionen 1789”, 
den sistnämnda under en kurs arrangerad av Socialdemokratiska ungdomsförbun-
dets Boråskrets. Vid några studiekurser berörde Bergstrand ämnen som ”Folktrons 
gestalter i västgötska sägner” och propagerade för elevernas deltagande i folkmin-
nesinsamlingen.132 Under sin tid vid Viskadalen dokumenterade Bergstrand även 
de äldre förhållandena vid spinnerierna i Rydal, vilket resulterade i artikelserien 
”Från industrins barndom” i socialdemokratiska Västgöta-Demokraten.133 Under 
tiden vid Västsvenska folkminnesarkivet tycks Bergstrand dock inte ha varit par-
tipolitiskt engagerad. Av korrespondens från början av andra världskriget framgår 
emellertid att han var negativt inställd till det nationalsocialistiska Tyskland.134

Fältf orskarna
Att få en bild av fältforskarnas politiska tillhörighet är än svårare än vad gäller tradi-
tionsforskarna. När det gäller de högproduktiva upptecknarna som var knutna till 
Västsvenska folkminnesarkivet (se kapitel 1.4. samt 3.1.) står det klart att en för-

Carl-Martin Bergstrand,
1920-talet. Okänd fotograf 
(i privat ägo).
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hållandevis stor del av de lokalt arbetande upptecknarna, så kallade bygdeforskare
eller ortsmeddelare, var politiskt intresserade. Åtminstone 25 av de 112 granskade
högproduktiva bygdeforskarna uppges ha varit partipolitiskt engagerade. 19 av 
dessa var ledamöter av kommunalstämmor, kommunal- eller stadsfullmäktige, en
var landstingspolitiker och en annan kom att bli riksdagsledamot. Utifrån tillgäng-
ligt material är det i regel svårt att bilda sig en uppfattning om deras politiska pre-
ferenser. Primärt har dödsrunor eller uppgifter från nu levande släktingar använts
som källor. I regel konstateras dock enbart att en viss person varit politiskt aktiv 
och inget om dennes partipolitiska ståndpunkter. Bland de politiskt aktiva var
dock åtminstone en aktiv inom Nationella ungdomsförbundet under 1930-talet
och en tillhörde högern. Merparten av upptecknarna tycks dock ha varit antingen
socialdemokrater, liberaler eller bondeförbundare.

Intressant i sammanhanget är Västsvenska folkminnesföreningens sex första 
hedersledamöter: Olaus Olsson i Bräcke, Klas Olofsson i Fristad, Johan Kalén i
Fagered, Edvard Erlandsson i Veinge, Edvard Olsson i Bålstad och Dan Danielsson
i Filipstad/Åmål.135 Hedersledamöterna kan utan vidare betraktas som arkivets gal-
jonsfi gurer.136 De representerade de fem landskap som bildade arkivets arbetsområ-
de och närhelst verksamheten presenterades lyftes de fram som föredömliga exem-
pel.137 Åtminstone fyra av hedersledamöterna var politiskt engagerade under det
tidiga 1900-talet. Johan Kalén var, som tidigare påpekats, liberal och lokalpolitiskt
aktiv i Fagered under det tidiga 1900-talet. Även Olaus Olsson var politiskt enga-
gerad, bland annat skötte han den lokala valbyrån vid 1909 års val. En tid fung-
erade han även som överförmyndare. På den politiska skalan stod han helt klart
till vänster. Under det tidiga 1900-talet var han bland ombudsman för Frisinnade
landsföreningen.138 Han företrädde som sådan till exempel arrendatorerna un-
der Sundsby när dessa ville friköpa sina gårdar under seklets första decennium.
Hans dotter Hildegaard Wallenfeldt minns honom politiskt sett som en ”stridens
man” som ”ville föra småfolkets talan men motarbetades av storgubbarna”.139 I en
osignerad artikel i Handelstidningens Veckoblad påpekas att Olsson kämpade motd
envälde och egoism samt strävade efter att ”bryta ned gammal, ofta osympatisk 
slentrian”.140 Olsson publicerade sig även i socialdemokratiska Ny tid.dd 141

Trädgårdsmästaren och småbrukaren Edvard Erlandsson verkade på 1920-talet
inom den radikala och frihetliga liberaltraditionen kring tidningen Odlaren och
senare Svenska Folkets Tidning – Odlaren i vilka han publicerade fl era artiklar.142

Förutom åt olika traditionsarkiv arbetade Erlandsson även för Varbergs museum
och tidvis även åt Fredrik Ström som dennes personligt anställda stipendiat.143 Vid
sidan av uppteckningsarbetet var han sedan 1914 engagerad i Syskonringens stu-
diecirkel (IOGT).144 Klas Olofsson i Fristad var under åren 1894–1908 periodvis
ordförande i Fristads kommunalnämnd och under en kortare tid även landstings-
politiker. Hans partipolitiska hemvist är dock för mig okänd.145 Edvard Olsson
och Dan Danielsson var mig veterligen inte politiskt engagerade. 
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När det gäller upptecknarna är dock underlaget alltför bristfälligt för att ge en 
klar bild av eventuella kopplingar mellan politisk ideologi och intresse för folkmin-
nesinsamlingen. Däremot kan slutsatsen dras att en stor del av de högproduktiva 
bygdeforskarna, i likhet med traditionsforskarna, var politiskt intresserade och re-
presenterar vitt skilda politiska tillhörigheter. 

Ett  politi skt projekt
Som vi har sett fanns det under 1900-talets första hälft sympatisörer med såväl den 
politiska högern som vänstern bland traditionsarkivens företrädare. Av översikten 
är det uppenbart att Per Edvin Sköld, Ernst Wigforss och Fredrik Ström inte ut-
gjorde de politiskt radikala undantagen i en annars konservativ forskningsmiljö. 
Istället tycks en betydande för att inte säga övervägande del av tidens framträdande 
traditionsforskare ha tillhört den politiska vänstern och/eller haft kopplingar till 
arbetarrörelsen. 

Flera av de arkivtjänstemän som torde ha haft störst inverkan på materialet 
och dess arkivering, till exempel genom utformningen av frågelistor, instruktion 
av upptecknare och utarbetande av indexeringssystem för samlingarna, var otve-
tydigt radikala. Socialdemokraten Lars Levander var Landsmålsarkivets fl itigaste 
frågelistförfattare under 1920- och 1930-talen. Sven Liljeblad, Åke Campbell och 
Gunnar Granberg stod likaså bakom ett stort antal frågelistor under tidsperioden; 
samtliga var politiskt radikala eller hade åtminstone starka kopplingar till arbe-
tarrörelsen. Liljeblad, som tillhörde den socialistiska studentrörelsen Clarté, stod 
också bakom den realkatalog som användes i Lund och Uppsala, vilken av tidigare 
forskning tillmäts stor betydelse för klassifi ceringen av traditionsarkiven som bor-
gerliga projekt.146

I Göteborg har Carl-Martin Bergstrand ojämförligen betytt mest för folkmin-
nessamlingarnas tillkomst. Materialet som är insamlat utifrån hans Frågebok för 
folkminnesinsamling utgör en betydande del av arkivet samlingar.g 147 Bergstrand 
själv instruerade även samtliga upptecknare från mitten av 1930-talet och fram 
till 1960-talets början. Därutöver var han själv en mycket fl itig upptecknare. Med 
tanke på hans bakgrund vid Västra Sverges Arbetares folkhögskola stod Bergstrand 
åtminstone inledningsvis arbetarrörelsen nära. Förutom Carl Wilhelm von Sydow 
var Sven Liljeblad, Åke Campbell och Sigfrid Svensson viktiga medarbetare vid 
Folkminnesarkivet i Lund under 1920-talets första hälft. Åtminstone Liljeblad och 
Svensson sympatiserade med den politiska vänstern. Även Campbell och, åtmins-
tone till en början, Carl Wilhelm von Sydow tycks ha haft liknande värderingar. 
Av tjänstemännen vid Nordiska museet bör Sigfrid Svensson och Mats Rehnberg 
särskilt framhållas som politiskt radikala traditionsforskare med stort infl ytande 
över insamlingsverksamheten. Tillsammans med Gösta Berg tog Svensson initiati-
vet till Nordiska museets frågelistverksamhet.
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Under 1900-talets första hälft kopplades stundtals engagemanget för folkets tra-
ditioner direkt samman med den politiska vänstern. Att Fredrik Ström gjorde det
kanske är mindre förvånande. Men även Hilding Celander tycks ha gjort samma 
kopplingar. På 1920-talet konstaterade han i Svensk konservativ tidskrift starkt attft
fäderneärvd kultur aldrig ”fått bli den friska förnyelsekällan för nationens liv” som
den borde. Istället, beklagade han, hade ”fosterländskhet och folklighet” kommit
att vara varandra åtskilda i Sverige, ibland till och med fått ”stå emot varandra som
bittra fi ender.”148 Den fi nske folkloristen K. Rob. V. Wikman gjorde en liknande
iakttagelse: ”Det har ofta visat sig, att sociala rörelser följa de nationella i spåren. Så 
har även varit förhållandet i Finland, där den fi nsk-nationella rörelsen kom att stå 
i kausalsammanhang med den starka socialistiska klassrörelsen.”149
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2.2. Nati onen, hembygden och mänskligheten
”Tiden nivellerar allt!”, framhöll socialdemokraten, hembygdsforskaren och folk-!!
skolläraren Nils Edberg i sin bok Om hembygdsforskningen, publicerad 1910 i 
studentföreningen Verdandis småskriftserie.150 Hans påstående sammanfattar väl 
fl ertalet av de engagerade riksdagsledamöternas tankar om folktraditionen och det 
moderna samhällets destruktiva tendenser. Gång på gång, under hela undersök-
ningsperioden, påpekades att det gällde att i elfte timmen rädda den nationella 
folkkulturen. ”Hvarje slägte som sänkes i grafven, tager med sig en del”, påpekade 
exempelvis liberalen C.J. Svensén år 1897 inför andra kammaren, och fortsatte: 
”år för år försvinner i den mån, som de äldre gå bort, mycket, som för vetenskapen 
och den nationella bildningen eger ett oersättligt värde.”151 1919 poängterade Per-
Edvin Sköld: ”Ett tiotal år och insamlingsarbetet är omöjligt.”152 Efter ytterligare 
tio år konstaterade högerns Claes Lindskog likaså att det ”försiggår en allmän ni-
vellering” med följd att ”hela denna gamla allmogekultur, frukten av tusenårigt 
arbete och möda håller på att sopas bort”. ”Icke minst vår generation har ett gans-
ka stort ansvar”, fortsatte ecklesiastikminister Lindskog: ”vi böra söka göra vad vi 
kunna för att rädda denna kultur.”153 Mitt under det brinnande världskriget agite-
rade socialdemokraten Fredrik Ström för att vad ”göras skall måste göras nu. Snart 
kan det vara för sent.”154 Folkpartisten Manne Ståhl förmedlade 1956, tillsammans 
med socialdemokraten P.L. Orgård, samma bild i en gemensam motion, nämligen 
att det ”äro en arbetsuppgift med kort tidsfrist, vars genomförande på grund av 
den hastiga omvandlingen av samhällslivet och de enskilda människornas livsvill-
kor, kulturmiljö och språk möter allt större svårigheter för varje år som går”.155 Det 
stora fl ertalet ledamöter, från både politiska vänstern och högern, var överens om 
att traditionsinsamlingen verkligen var en räddningsaktion; skulle folkkulturen be-
varas var resurser tvungna att sättas in snart.

Även arkivens företrädare framhävde starkt traditionsnivelleringen i sina agita-
tionsskrifter. David Arill vid Västsvenska folkminnesarkivet framhöll till exempel: 
”Vad som efter ett årtionde återstår, är endast svaga refl exer.”156 Antagandet, som 
den amerikanska folkloristen Alan Dundes lanserat som den devolutionistiska 
premissen, att kultur/traditioner kontinuerligt bryts ner för att till sist försvinna, 
genomsyrade arkivens arbete, vilket senare kommer att understrykas.157 Arill fram-
höll:

Numera är det inte längre bara ett relativt tungt traditionslager, som försvinner med 
bortgående åldringar. Den gamla generationen tar med sig största delen av hittills 
kvarlevande folktro, folksed och folkdiktning, och intet nytt i traditionsväg växer 
fram istället. Folkminnena angripes från två håll. Döden skördar dess sista bärare 
och det nya släktet är fl yttat över i en annan kulturvärld.158
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Stundtals gjordes invändningar; exempelvis hävdade Herman Geijer vid
Landsmålsarkivet i Uppsala 1930 att påståendena om folktraditionens fullständiga 
och snara utdöende var rejält överdrivna. Traditionsupplösningen var inte så enkel
som den ibland framställdes. Allt hotades inte av samma snara förintelse, påpekade
Geijer. Till exempel tillhörde ”vidskepelsen” människan, och viss folktro skulle
därför gå att dokumentera i oöverskådlig framtid. Men likväl, traditionsupplös-
ningen var ett faktum, menade Geijer: traditioner försvann eller förändrades, ge-
nom identifi ering eller diff erentiering med andra traditioner.159

Traditionsupplösningen sågs således som ett faktum, av både traditionsfors-
karna, upptecknarna och de för arkiven engagerade politikerna. Samtidigt nyttja-
des och framhölls upplösningen som ett sätt att framhäva nödvändigheten av ökat
pekuniärt stöd till arkiven. De ständiga påpekandena om traditionsnivellering bör
således även ses som en viktig del av arkivens propaganda.

Riksdagsledamöterna konstaterade oftast bara att folkkulturen var utdöende.
Stundtals gavs svepande förklaringar därtill. Högerpolitikern Claes Lindskog me-
nade exempelvis: ”Det försiggår en allmän nivellering, man må beklaga eller gilla 
det, men det är ett faktum.”160 Andra, som socialdemokraten Per Edvin Sköld be-
tonade hur den ”moderna kulturutvecklingen tränger ut” folkkulturen.161 På sam-
ma sätt framhöll David Arill och Hilding Celander, båda knutna till Västsvenska 
folkminnesarkivet:

Om detta [insamlingen] bara hade börjat för tjugo år sen, hade man kunnat rädda 
mångdubbelt mer än nu. Den nya tiden tränger fram överallt. Liksom sägnens jät-
tar fl yktade uppåt bergen, när de hörde kyrkklockans toner, så fl yr den gamla tiden
mot ödemarken vid ljudet av lokomotivets ångvissla. De gamlas sagor, sägner, visor,
trosföreställningar och seder kan inte leva i den 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.162

Men den stora brytningen i julens tusenåriga historia ligger oss jämförelsevis nära,
i varje fall i Sverige, Finland och Norge. Den har avslutats först i den äldsta nu
levande generationens tid, i samband med den moderna maskinkulturens segerrika 
undanröjande av den rotvuxna, traditionella bondekultur, som ända till dess hade
format de djupa folklagrens liv i bygd och hem, i helg och söcken. Det är kanske
den största kultur-revolution, som vår folkstam någonsin har upplevat under sin
långa utvecklingshistoria, åtminstone under dess sista årtusende.163

Att nivelleringen verkligen ägde rum sågs som faktum och behövde oftast inte
förklaras närmare. Ett radikalt brott mellan det gamla och det nya var i sitt slut-
skede. Snart var hela folket överfl yttat i en ny kulturvärld. Traditionsinsamlingen
skulle då vara ogenomförbar; detta var riksdagsledamöterna, traditionsforskarna 
och upptecknarna överens om.



K O N S E R V A T I S M  O C H  N A T I O N A L I S M ?  |  7 1 

Även när traditionsnivelleringens bakomliggande orsaker diskuterades tycks riks-
dagsledamöterna såväl som traditionsforskarna ha varit överens. Industrialiseringen, 
det utökade skolväsendet, den tekniska utvecklingen, de förbättrade kommunika-
tionerna, laga skiftets genomförande och de alltmer spridda dagstidningarna peka-
des ut som folkkulturens främsta fi ender.164 Samma faktorer framhölls av den poli-
tiska vänstern såväl som högern. Socialdemokraterna Fredrik Ström och Bernhard 
Eriksson betonade:

Herman Geijer, föreståndare för Landsmålsarkivet i Uppsala, 1930.
Foto: Henry B. Goodwin (Stockholms stadsmuseum).
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På grund av samhällets revolutionära omvandling på nästan alla områden som en
följd av de nya kommunikationsmedlen, storindustrien, handelns expansion, jord-
brukets omläggning, befolkningsomfl yttningen, folkrörelsernas uppkomst, pressens
utbredning och radions infl ytande är den gamla folktraditionen stadd i snabb och
fullständig upplösning. Gamla seder och bruk, gamla bygdedialekter o.s.v. kvarleva 
nu i sin ursprungliga friskhet och äkthet blott sparsamt och i regel hos några få min-
nesgoda åldringar på 70–80 år.165

I vissa kommuner, där dessa undersökningar pågått, är det faktiskt så, att genom in-
dustrialismen det kommit en massa av arbetare från andra trakter ditfl yttande, och
det därigenom blivit en förvandling eller omvandling av människor och dialekter så 
att endast de äldsta av inbyggarne ännu tala det folkmål, våra förfäder talade.166

Senare har jag anledning att återvända till, och ur andra perspektiv närmare gran-
ska, de faktorer som bidrog till traditionsnivelleringen. Här konstaterar jag enbart
att företrädare för högern och vänstern var tämligen överens. Att folkkulturen var
svårt sargad betraktades närmast som ett faktum. Orsakerna därtill var tämligen
okontroversiella. Likaså tycks det stora fl ertalet riksdagsledamöter, åtminstone de
som var aktiva under debatterna, ha varit överens om att tillvaratagandet av dem
var ett sant fosterländskt projekt. Därmed ansågs arkivens tjänstemän uppfylla 
en nationell plikt. De framställdes i riksdagsdebatten som fosterlandets hjältar.
Därför borde de få höjda anslag.167 Även traditionsforskarna själva framhävde i
regel projektets fosterländska betydelse. David Arill vid Västsvenska folkminnesar-
kivet betonade till exempel både kulturbrottet och den gamla kulturens nationella 
karaktär:

Denna tro, dessa seder och denna diktning [dvs. folkminnena] hava uråldriga anor.
Det är, detta gamla, den grund, varpå vår moderna kultur är uppbyggd. Vi möta 
här de sista förblödande resterna av den religion, som var våra fäders, innan och
medan de dyrkade Tor, Oden och Frö, och av den ”vetenskap”, som gav dem deras
enkla livsåskådning.168

På samma sätt framhöll socialdemokraten och första arkivarien vid Landsmålsarkivet
i Uppsala Lars Levander år 1921:

Ingen, som ägnat någon uppmärksamhet åt de svenska folkmålen, kan vara i tvivel
om, att de inom en förhållandevis mycket snar framtid gå upplösning och död åt
mötes […] den makt, som gripit förhöjande in på detta liksom på alla nationella 
områden, och som vi kortast kunna kalla industrialismen, den hämtar visserligen
för ögonblicket andan men helt säkert endast för att om ett eller annat år gå ut på 
rov.169

Vidare utmärktes frågan om dokumentationen av folkets traditioner både hos
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riksdagsledamöter och traditionsforskare av samarbete över partigränserna. Till 
exempel undertecknade 1919 representanter från vänstersocialisterna, liberalerna 
och de frisinnade samt lantmanna- och borgarpartiet Per Edvin Skölds (s) motion 
om att utreda traditionsfrågan. De politiska meningsmotståndarna Ernst Wigforss 
(s) och K.G. Westman (bf) presenterade också fl era motioner tillsammans. Även 
på själva traditionsarkiven samarbetade, som vi sett, forskare med högst olika poli-
tiska åskådningar med varandra för saken, vilket även Sigurd Erixon påpekat: ”De 
motsättningar, som annars i allmänhet göra sig gällande i vårt land – politiska, 
sociala, kulturella och religiösa – har härvidlag föga framträtt.”170

En förklaring till att representanter för vitt skilda åskådningar ofta återfi nns 
som undertecknare av samma motioner torde vara att huvudmotionärerna redan 
innan diskussionerna i kamrarna sökte påvisa att frågan hade ett brett stöd. Lika 
betydelsefullt för det friktionsfria samarbetet var emellertid att tillvaratagandet 
av folktraditionerna åtminstone offi  ciellt påpekades vara något stående högt över 
gängse partipolitik. Dokumentationen var av största vikt för Sverige, vilket bland 
annat framhölls av Fredrik Ström: ”Det synes mig vara en plikt för alla partier att 
enas i en sådan kraftansträngning, som med rätta bör kunna kallas en fosterländsk 
sak.”171

Samarbetet över partigränserna betyder dock inte att de olika ledamöterna hade 
samma syn på folktraditionerna eller motiv till att stödja insamlingen av dem. Att 
de var överens om projektets fosterländska betydelse innebär inte heller att de hade 
samma uppfattning om vad som var just fosterländskt. Nationalismen var inte 
en enhetlig idé. Historikern Alf W. Johansson fi nns bland dem som påpekat att 
det vore riktigare att tala om nationalismer.172 Andra, som historikerna Håkan 
Blomqvist och Samuel Edquist, framhäver starkt att de inte går att tala om en en-
hetlig nationalism men samtidigt förkastar de tanken på fl era olika nationalismer 
i det tidiga 1900-talets Sverige. Snarare menar de, för att nyttja Edquists ord, att 
”fanns en serie element som ingick hos de fl esta förmedlare av nationell ideologi; 
skillnaderna låg mer i sätten att använda de olika nationella symbolerna, och vad 
man ansåg att dessa kännetecknade.”173 I synnerhet är konstaterandena applicer-
bara på det tidiga 1900-talet. Kampen om defi nitionen om nationsbegreppets 
innehåll har starkt framhållits av senare tids historiebruksforskning, till exempel av 
Blomquist, Edquist och Åsa Linderborg.174 Uppenbarligen var folkets minnen en 
viktig del av såväl högerns som vänsterns nationalism. Makten över begrepp som 
folk och folktradition var väsentliga delar av kampen om den politiska makten. 
Som viktiga inslag i samtliga partiers strategier förekom begreppen, delvis laddade 
med olika innebörder, fl itigt i den politiska agitationen.

Som redan inledningsvis påpekades ses traditionsarkivens grundande och ti-
diga verksamhet i regel som en reaktion på den samtida samhällsutvecklingen. 
Genom att dokumentera och idealisera allmogesamhället antas en kontrast till 
moderna och upplevda samhällssplittrande företeelser ha skapats. Insamlingen 



7 4 |  F O L K E T S  M I N N E N

menas därmed närmast ha varit en reaktion på en samhällsutveckling som antogs
hota både rikets maktstruktur och sammanhållning.175 På samma sätt framställs
ofta det sena 1800-talets nationalism, det vill säga som en motideologi med ud-
den riktad mot arbetarrörelse och politisk radikalism. Bonden var härvid central
och utmålades som trygg och pålitlig, vilket Alf W. Johansson har framhållit.176 I
det följande berör jag hur och på vilket sätt folktraditionen och dess bärare var en
viktig beståndsdel i det tidiga 1900-talets konservativa nationalism. Som redan
framkommit, och som kommer att understrykas, poängterade i allra högsta grad
även ledande socialdemokrater folkkulturens nationella betydelse. Här vill jag där-
för främst diskutera på vilket sätt traditionsinsamlingen var en viktig del av annat
än konservativ nationalism, hur dokumentationen av landsbygdsbefolkningens
traditioner tidigt var en del av SAP:s syn på det fosterländska.

Socialism och (inter)nati onalism
Under 1900-talets första hälft var den starka betoningen på att vara det enda na-
tionella partiet en viktig del av högerns politiska strategi. Samtidigt utmålades i
synnerhet den politiska vänstern som samhällsvådlig och företrädare för klass-
egoism.177 Högerns anklagelser om fosterlandsfi entlighet tillbakavisades dock 
starkt av övriga partier. I valbroschyren Vår nationella grundåskådning poängteradeg
bondeförbundaren Ferdinand Nilsson att det ur landets synpunkt inte kan ”vara 
till gagn, om ett parti för sin privata del vill ta hand om det nationella och söker
utnyttja det för partibehov.” Istället, med riktning både höger- och vänsterut, po-
ängterade Nilsson att alla ”som icke försvurit sig åt utländska intressen eller till en
principiell internationalism, som icke medger det egna landet och folket platsen
närmast hjärtat” har en del i fosterlandet.178 Även liberalen Nils Edén var en av dem
som reagerade på högerns försök att lägga beslag på det nationella, bland annat i
skriften Fosterlandet och partierna från 1914: ”Fosterländskheten är inte något mo-a
nopol, som ett parti kan taga för sig, och missbruket af fosterlandets namn är fult,
så fult, att det redan börjat döma sig.”179 Särskilt angelägna att tillbakavisa högerns
propaganda var företrädare för det parti som hårdast utsattes för anklagelserna om
fosterlandsfi entlighet, det vill säga socialdemokraterna. Exempelvis påpekades i Ny 
Tid felaktigheten i ”vulgär propaganda” såsom ”att socialisterna vilja göra alla lika,d
att den internationalism de eftersträva måste tvätta bort alla nationella drag.”180 I
likhet med vad många andra ledande socialdemokrater tidigare gjort konstaterade
SSU-ordföranden Rickard Lindström 1928 i Socialism, nation och stat såväl somt
Socialistisk vardag att det istället var ”de besittande grupperna” och deras ”benägen-g
het att monopolisera fosterlandet, nationen, för sina syften” som skapat en sken-
bar fosterlandsfi entlighet från arbetarhåll; en felaktig föreställning om ett rådande
motsatsförhållande mellan ”den nationella idén” och ”socialismens internationella 
broderskapsidé.” Föreställningen, menade Lindström, hade närts av att ”fosterlan-
det använts som skylt för gruppers och individers egoistiska strävanden.”181
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Socialdemokratin och fosterlandskärlek motsade inte varandra. Tvärtom var 
socialismen nationell men kapitalet fosterlandslöst. ”Socialismen är desto närmare 
sitt mål, ju närmare arbetarklassen rycker nationen”, hävdade Lindström utifrån 
Sozialismus und Nation av Herman Heller. Nationen är en ”slutgiltig livsform” 
som varken kan eller bör avskaff as av socialismen. I själva verket är socialismen 
detsamma som fulländningen av den nationella gemenskapen: ”Den innebär icke 
den nationella folkgemenskapens förintelse genom klassen, utan tvärtom klassens 
förintelse genom en sann nationell folklig gemenskap.”182 Lindströms resonemang 
var knappast kontroversiellt inom SAP. Redan tjugofem år tidigare hade liknande 
resonemang förts inom det dåvarande socialdemokratiska ungdomsförbundet och 
dess organ Fram, vari högern, godsägarna och storbönderna utmålades som de 
egentliga fosterlandsförrädarna vilkas beteende exempelvis ökade emigrationen 
och klasskillnaderna.183

I 1908 års julnummer av Fram erkände visserligen Rickard Sandler, senare han-
dels-, fi nans-, utrikes- och statsminister, att proletariatets nationalkänsla var av-
trubbad. Samtidigt ställde han frågan vad det berodde på. Svaret var givet, liksom 
problemets lösning: ”Kapitalismen har orsakat nationalkänslans ruin, socialismen 
innebär dess renässans.” Industriarbetarna kunde under nuvarande förhållanden 
omöjligen förvärva ”samma känsla som den fria småbrukaren [har] till jorden” 
då de tvingades att fl ytta från fabrik till fabrik som moderna nomader. Vidare 
saknade stora delar av proletariatet besittningskänsla, en ”känsla av delägarskap i 
generationers samlade materiella och andliga förmögenhet”, i och med att de var 
egendomslösa med beskärda politiska rättigheter, vilket fi ck Sandler att retoriskt 
fråga: ”vad är det som skurit av banden mellan det närvarande och det förfl utna, 
vad är det som gjort den stora massan egendomslösa. Det är kapitalismen.” Ett 
stegrat socialistiskt infl ytande skulle tveklöst leda till ”nationalkänslans renässans 
hos proletariatet”.184

Av SAP:s företrädare tillbakavisades särskilt det av högern tecknade motsatsför-
hållandet mellan internationalism och nationalism.185 Rickard Lindström hävdade 
1928 att SAP alltid värnat om det svenska; redan Palms partiprogram av år 1897 
var ”i mycket högre grad ett nationalsocialistiskt program än ett internationellt 
socialistiskt.”186 De nationalistiska strömningarna inom partiet och i synnerhet 
inom dess ungdomsförbund var oerhört starka från sekelskiftet och framåt, vilket 
bland annat påpekats av bland annat Arne Helldén.187 1904 kände sig till och med 
Fredrik Ström, som själv ihärdigt propagerade för det svenska, manad att ta upp 
de starka patriotiska känslorna till diskussion. Inom ungdomsförbundet, menade 
Ström och fi ck medhåll från Frams redaktion, hade nationalismen närmast trängt s
undan internationalismen. Han manade därför sina kolleger: ”Internationalism 
måste hållas vid lif och predikas minst lika kraftigt som patriotismen.”188 Även 
om delar av SAP tidvis förnekade själva fosterlandsidén var huvudfåran under 
1900-talets första hälft positivt inställda till nationen som sådan, i varje fall till ett 
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framtida och socialistiskt idealsverige, vilket dock inte uteslöt kritik av samtidens
kapitalistiska stat.189 Rickard Lindström konstaterade 1928: ”Det är signifi kativt
att fosterlandsidén lever med oerhörd kraft även bland de allra revolutionäraste
bland socialisterna. Se bara på våra dagars bolsjeviker! Vilken nationell hänförelse!
Vilken stormande patriotism!”190

Genom att socialdemokratins egna företrädare ständigt lyfte fram det natio-
nella med sina ståndpunkter togs udden av den frekvent framförda kritiken angå-
ende fosterlandsfi entlighet som riktades mot partiet.191 SAP betonade dock andra 
aspekter av centrala begrepp som folket, traditionen och fosterlandet än vad den
politiska högern samtidigt gjorde. I mångt och mycket karaktäriseras det tidiga 
1900-talets politiska kamp om just defi nitionerna av nämnda begrepp, vilket Lars
Trägårdh visat i sin avhandling Th e Concept of the People and the Construction of 
Popular Political Culture in Germany and Sweden 1848– 1933.192 Folktraditionerna 
innehöll för SAP viktiga beståndsdelar som legitimerade deras strävan efter en ra-
dikal samhällsomvandling och kamp mot monarkin, ståndssamhället och mili-
tarismen. Således var folket och dess minnen centralt i SAP:s nationalism, vilket
kommer att understrykas i följande stycken.

En folkligare och fredligare historia
”Fosterlandet är folket och icke det härskande fåtalet och deras kung”, konstate-
rade den blivande statsministern Per Albin Hansson i Fram år 1904.193 Per Edvin
Sköld propagerade 1916 för ett ”intensivt uppgående i det egna landet, dess na-
tur och språk, dess folk och kultur i forntid och nutid.” En sann fosterlandskär-
lek skulle ersätta kulten av ”de stora blodiga minnena” som betonades av landets
”punschdrickande brackbourgeoise.”194 Oscar Olsson, även han motionär i tra-
ditionsfrågan, angrep i Strindbergs efterföljd Geijers med fl era historikers tes att
Sveriges historia är dess konungars. Olsson konstaterade att ”historien har av histo-
rikerna i största utsträckning setts uppifrån, från de härskande gruppernas intres-
sesynpunkter” och efterlyste istället en historia författad ”utifrån den undertryckta 
massans synpunkt.”195 Även i den kommunistiska månadstidskriften Zimmerwald
predikades för en mer folklig historieskrivning. ”Att en kung fötts eller dött då och
då, är icke något avgörande i folkets liv”, menade signaturen Håkan Röde, alias
Ossian Håkansson, år 1921. Folkets historia borde ges företräde för ”borgerliga 
historiedetaljer” som ”Gustav Vasas en smula apokryfi ska äventyr i Dalarna.”196

Konstateranden som de ovanstående var vanliga inom arbetarrörelsen och stu-
dieförbunden och bör ses som en reaktion på de nationellt sinnade konservativa 
historieskrivarnas fokus på kungar, krig och rättsväsendet. I regel riktades dock 
ingen kritik mot nationell historieskrivning i sig, men däremot mot den konser-
vativa varianten därav. En folkligare, fredligare och kulturhistoriskt inriktad histo-
rieskrivning eftersöktes.197 Traditionsinsamlingen, menar jag, var en del härav och
kunde betraktas som en alternativ och lika nationell motsvarighet till historikernas
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historieskrivning. 1904 var en ung och radikal Fredrik Ström inne på samma spår: 
”Kärleken till fosterlandet är kärleken till den fäderneärfda kulturen, sådan den 
säreget bildat sig hos ett stort folk led efter led.”198

Under 1900-talets första hälft framhölls även i riksdagen traditionsforskningen 
som en folklig historieskrivning, närstående förfädernas vardagliga liv. Den liberala 
riksdagsledamoten och senare statsministern Nils Edén, själv historieprofessor, var 
en av dem som påpekade att den andra och underförstått folkliga kammaren var 
”särskilt kompetent att känna, verkligen känna, att det ändamål det nu gäller att 
tillgodose är ett eminent folkligt ändamål.” Edén fortsatte, och fi ck medhåll från 
bland annat Hjalmar Branting:199

Är det så att vi kunna rädda de för var dag försvinnande resterna av våra svenska 
folkmål, är det så, att vi kunna bevara dem till kommande tider och få möjlighet 
till dess bearbetning, då ha vi liksom dragit ihop till en stor samling resterna av ett 
liv, som står oss själva och våra fäder närmare än mycket annat av det vi kalla vår 
historia. […] framför allt avspegla de en mängd drag från våra fäders dagliga liv 
– livet hemma i stugan, i byn och bygden, drag, som icke på något annat sätt blivit 
bevarade.200

Socialdemokraterna Per Edvin Skölds och Oscar Olssons motioner om utredning 
av organiserandet av insamling och utforskning av den svenska allmogekulturen av 
år 1919 innebar i mångt och mycket startskottet för statsmakternas engagemang 
för saken. I motionerna berörde de båda riksdagsmännen traditionsforskningen 
som en folkligare historieskrivning:

Alltför litet har den svenska historieskrivningen sysslat med det svenska folket och 
dess historia. Man har liksom stirrat sig blind på de stora ögonblicken – goda som 
onda – i nationens liv men glömt vardagen. [---] Det är, som om man i allmänhet 
ännu icke fått blick för vad kännedomen om det svenska folkets liv i tider, som 
fl ytt, betyder för vårt kulturliv. Det är klart, att man inte kan få en bakgrund till de 
historiska händelserna, om man inte vet, hur det agerande folket tänker och utifrån 
vilka motiv det handlar […].201

Indirekt riktar Sköld och Olsson hård kritik mot tidens konservativa historieskriv-
ning då de lyfter fram folket som agerande, handlande och en viktig förklarings-
grund till de historiska händelserna. Sköld återvände till samma tema under dis-
kussionerna i andra kammaren: 

Den [folkminnesforskningen] avser den andliga sidan av allmogekulturen, om man 
så får säga. 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 fast-
ställa, utifrån vilka motiv ett folk har handlat. Det är således en förutsättning för en 
rätt förståelse av svenska folkets kulturhistoria […].202
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Exempelvis bondeförbundaren K.G. Westman framhöll i sina omarbetningar av 
Odhners Lärobok i fädernelandets historia överklassen som historiens drivkraft.a
Framför allt lyftes däri kungens liv fram som tolkningsramen för Sveriges histo-
ria. Hans majestäts agerande var den primära förklaringen till nationens utveck-
ling.203 Sköld och Olsson betonade istället att förklaringen till den historiska ut-
vecklingen låg hos folket och inte enskilda individer ur överklassen. I sin lärobok 
i Medborgarkunskap för fortsättnings- och andra ungdomsskolor framhöll ecklesias-r
tikminister Värner Rydén (s) likaså den stora roll landets allmoge spelat i histo-
rien. Folket framställdes som de drivande medan regenternas betydelse omvärde-
ras. Rydén menade exempelvis att Karl XII ”drog över landet de svåraste lidan-
den, och vid hans död stod riket nära undergången.”204 1947 konstaterade även
Fredrik Ström: ”Det har i gamla dagar sagts, att Sveriges historia är dess konungars.
Nutidens folklivs- och kulturforskning säger istället att Sveriges historia är fol-
kets egen och i alldeles särskild grad dess arbetares och bönders.”205 Även av tradi-
tionsforskarna själva framfördes stundtals liknande påståenden. I Studiekamraten
framhöll socialdemokraten Sigfrid Svensson vid Nordiska museet att ”Skansen är
en mäktig propaganda i skapandet av en ny uppfattning av vad som varit det vä-
sentliga i svensk historia – inte de enstaka hjältedaterna, men de mångas trogna 
och trägna arbete.”206

Paralleller går att dra med August Strindberg och striden om kulturhistorien
åren 1881–1882. I sitt omdebatterade verk Svenska folket i helg och söcken angrep
Strindberg Geijers tes om att Sveriges historia är dess konungars. Som motvikt
till historieskrivningens ensidiga uppmärksamhet av ”de kungliga familjernas, of-
fi cerarnas och embetsmännens historia” ville Strindberg skriva folkets historia och
”dervid visa huru litet dessa krig och dessa fredsslut haft infl ytande på Folkets
andliga utveckling.” Svenska folket i helg och söcken blev hårt kritiserad av sam-
tida historiker, enligt Janken Myrdal på grund av att Strindberg däri ”slog fast,
att folket är den viktigaste delen av historien, att överklassen är reaktionär och
ett hinder för utvecklingen.” Därigenom pekade Strindberg på kulturhistoriens
politiska potential, vilket Myrdal menar bidrog till att kulturhistoria aldrig blev 
en egen disciplin och att det skulle dröja länge innan någon akademisk historiker
vågade arbeta med folkets historia.207 Ännu de första årtiondena efter sekelskiftet
var kulturhistoriska studier ovanliga inom historikerskrået. En av kulturhistoriens
främsta kritiker var den konservativa politikern och historikern Harald Hjärne. I
Nutidspolitik och Sveriges häfder fördömde han den samtida kulturhistorien somr
frukten av ”ett ohistoriskt och skeft tankesätt” och alltför närstående vänsterns
samtidspolitiska ideal:208

Man har fått för sig, under vår snart hundraåriga fred, att Sverge, såsom det heter,
en gång för alla ”spelat ut sin roll” i hvad man med ett öfverlägset småleende plägar
benämna ”storpolitiken”. Därmed har man också förlorat lusten att syssla med våra 
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bråksamma och ”kulturellt efterblifna” förfäders delaktighet i sagda ”storpolitik”, 
som likställes med idel diplomatiska kabinettsränker och otäck blodutgjutelse till 
den monarkiska ärelystnades gamman. [---] Så mycket ifrigare har man […] ut-
färdat sitt lösen till den riktigt fredliga ”kulturhistoriens” upplyftning på vetenska-
pens och den patriotiska bildningens högsäte. I läroböckerna skola våra politiska 
förvecklingar med främmande stater ersättas af framstegsoptimistiska betraktelser 
öfver våra kulturlån i klädedräkt, bohag, hushållsvanor och andra lifvets bekvämlig-
heter. Våra krigshjältar och statsmän skola, för så vidt som de ej anstiftat inre revo-
lutioner, undanträngas af industriidkare, jordbruksrefomatorer och ingenjörer. Och 
till yttermera visso söker man inplanta denna förment politikfi entliga, men i själfva 
verket partipolitiska riktning i meninghetens sinnen genom just sådana medel, som 
man äfl ats att vanrykta såsom den öfverspända nationalismens konstgrepp. [---] I 
våra dagar fi rar man opåtalat den förste socialistiska skräddarens landstigning, likt 
en ny Ansgarius, på vår kapitalistiska hednamark, medan man både i hans lärjunge-
hop och annorstädes grufvar sig öfver hvarje slags förhärligande af Gustaf Adolfs, 
för att ej tala om Karl XII:s, minne. Men äfven högre upp gör man sitt bästa för att 
”omvärdera” våra minnen i ”kulturhistorisk” anda. Man afl yser på omvägar foster-
ländska fester af statsmedveten innebörd, och man söker vänja vårt folk att betrakta 
sina skapande och med rätta prisade kulturheroer såsom ett slags kontraster till de 
kungliga riksbyggarnas och rikshäfdernas hänsynslösa bragder.209

Under 1900-talets första sekler hyllades Strindberg och hans ”kulturhistoria” hos 
den politiska vänstern, i synnerhet inom ungdomsförbundet. Strindberg själv 
publicerade sig vid förbundets förlag Fram, bland annat Folkstaten vari han kri-
tiserade monarkin samt propagerade för parlamentarisk demokrati och närmast 
agrarsocialistiska ideal. Hans förläggare var därmed Fredrik Ström, aktiv under 
den så kallade Strindbergsfejden 1910–1912 och en av huvudmännen bakom na-
tionalinsamlingen för Strindberg.210

Flera ledande socialdemokrater tycks även, i likhet med vad Hjärne menade, 
under 1900-talets första hälft indirekt ha betraktat dokumentationen av folkkul-
turen som en del av den ständigt pågående klasskampen. Insamlingen av folkets 
kultur ställdes emot överklassens. Förmodligen för att inte riskera att förvandla 
frågan till partipolitik, och därmed gå miste om konservativa riksdagsledamöters 
eventuella stöd, framhöll Fredrik Ström försiktigt inför riksdagen: 

Den högre ståndskulturen har under, man kan säga, ett århundrade haft en mycket 
gynnsam ställning i alla avseenden både från statsmakternas och enskildas sida, men 
de egentliga folkkulturerna och deras utforskande ha rönt ett förhållandevis ringa 
intresse.211

Det är märkligt, att vi i Sveriges riksdag inte ha mer sinne för dessa den svenska folk-
kulturens traditioner, än vad fallet är nu, när det sitter en överväldigande majoritet 
av arbetare och bönder i riksdagen, vilkas förfäders andliga liv och stolta traditioner 
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det just gäller att bevara till eftervärlden! Här äro vi nästan snålare än när det tidigare
gällde anslag till beskrivning av de högre ståndens kultur! Då har riksdagen varit
ganska givmild i många avseenden.212

Ström var långt ifrån den ende som kopplade samman klasskampen med folktra-
ditionen. I samband med en spelmansstämma på Skansen år 1910 tog signaturen
Johnny i Social-Demokraten upp hur folket skulle skydda sin musik från överklas-
sen: ”Folkets gamla kulturskatter äro inte bara något för överklassungdomar att
driva hångel med. De böra skyddas av folket själva”.213

Traditionsinsamlingen och den svenska folkkulturen i sig kopplades inte bara 
samman med klasskampen inom landet. Högerledaren Arvid Lindman var en av 
många som under mellankrigstiden ställde den svenska kulturen mot utländsk:

I den svenska folksjälen går det en mäktig underström till allt skum på ytan i vår
orosfyllda tid, en underström av samma kraft, som svetsade oss ihop en gång, när
vårt folk trädde fram ur sagans dunkel. Tag bort allt importerat nöjesglitter, vädra 
ut dansbanornas och den amerikanska fi lmkulturens förskämda luft! Då skola vi
återfi nna oss själva, då skola vi på nytt vinna kontakt med de djupa och varaktiga 
källsprången i vår historia.214

Även under riksdagsdebatterna gjorde arkivens förespråkare frekvent jämförelser
mellan svensk och utländsk kultur. Samtidigt jämfördes olika statsmakters stöd
till traditionsforskningen. Per Edvin Sköld påpekade till exempel att man i ”våra 
nordiska grannländer […] tidigt förstått betydelsen av folkminnesforskningen,
och där har statsmakterna redan länge varit direkt intresserade häri genom statsan-
slag.”215 Liknande argument framfördes av representanter för både höger- och vän-
sterpartierna. Stundtals gjordes även direkta jämförelser mellan olika länders folk-
kulturer. Socialdemokraten Ivan Pauli, docent i romanska språk, påpekade 1930
att det borde vara en ”hederssak för Sverige” att stödja landsmålsforskningen ”när
vi se, hur detta lilla land [Finland], som har ett betydligt mindre nyanserat dialekt-
material än vi, så kraftigt gå in för att stödja denna viktiga vetenskap”.216 Bland de
engagerade socialdemokraterna var jämförelser som Paulis förhållandevis sällsynta.
Mer frekvent framhöll riksdagens mer konservativa ledamöter hur den svenska 
folktraditionen, i jämförelse med andra folkkulturer, var utomordentligt rik. Nils
Ahnlund, politikern och historikern, ställde ”utländsk” och ”inhemsk” forskning 
mot varandra i Svenska Dagbladet. Sven Hedins närmast onödiga kinaexpeditionertt
kontrasterades mot vikten av att rädda det svenska ”med matematisk visshet till ut-
rotning dömda minnesskatter i sedvänjor och traditioner.”217 I riksdagsdebatterna 
rörande traditionsarkiven tycks dock Ahnlund överhuvudtaget inte ha engagerat
sig. Däremot framhöll Karl Starbäck från Lantmanna- och borgarpartiet tradi-
tionsinsamlingen som en del i en kulturkamp mellan nationerna:
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Våra grannländer ha i detta avseende ett särdeles stort försteg framför oss. Särskilt
ska jag be att få fästa herrarnas uppmärksamhet på våra stamfränder på andra sidan 
Bottniska vikten vilken i detta fall ha visat sig synnerligen väl förstå betydelsen av 
deras kamp för svenskhetens, den svenska kulturens bevarande mot farliga grannar 
– jag tänker härvid inte minst på fi nska språkets utvidgningstendenser – av att göra 
allt för att samla och bevara såsom folkets egendom de olika svenska språkstam-
marnas historia.218 

Starbäck, som senare kom att bli Samfundet för hembygdsvårds första ordförande, 
menade även att landsmålen innehöll en unik möjlighet att bevisa Sveriges histo-
riska betydelse:

Låtom oss erinra om, att det är rester av svenskt språk, som till full evidens visat, att 
det är svenskar som grundlagt det mäktiga Gårdarike, som nu kallas Ryssland, och 
låt oss komma ihåg, att det är rester av svenskt språk, som mer än annat visa, vilken 
väg våra förfäder togo, under folkvandringarnas tid, att det är rester av svenskt språk, 
som med rätta kunna läggas som bevis för, att den gamla sagan om att Norden var 
det försvunna Atlantis, att det gamla påståendet av goternas historieskrivare, att vi 
här uppe i Norden ha att söka något, som man kallade vagina gentium, folkens 
modersköte, att detta verkligen är sanning.219

Den som i riksdagen främst framhöll traditionsinsamlingen som en del av en kul-
turkamp var emellertid bondeförbundaren K.G. Westman:

De samlingar, som i sistberörda avseende [folkminnen] nu fi nnas i Uppsala, äro de 
rikaste, som existera i vårt land [---]. Men hur rika och betydelsefulla än de samling-
ar äro, som ha åstadkommits i Uppsala, äro de likväl i vissa avseenden underlägsna 
det material, som fi nnes i våra grannländer. Om vi se t.ex. på Finland, förhåller 
det sig så, att den samling folksagor och folksägner, som fi nnarna ha åstadkom-
mit, är oändligt mycket rikare än den som vi ha i Sverige. Finnarna yvas också över 
denna överlägsenhet, som de ha i detta avseende. De se däri ett tecken på att den 
fi nska folkfantasien och den fi nska folkkulturen äro ofantligt mycket rikare än den 
svenska. De betrakta de luckor, som fi nnas i våra samlingar på detta område, som 
tecken på torftighet i vårt folks skapande förmåga.220

Liknande åsikter framhävdes stundtals av traditionsarkivens företrädare. Svensk 
kultur, menade Sigurd Erixon, är i det stora hela ”överlägsen många andra folk-
kulturer.”221

Historikern Christer Strahl framhåller det tidiga 1900-talets konservativa na-
tionalism som ett känslotillstånd hos en nation gentemot andra nationer. Primärt 
i själva känslan av motsättningar till andra länder kunde individerna i ett land 
känna gemenskap med varandra.222 Som framgått lyfte exempelvis Karl Starbäck 
(lmb) och K.G. Westman (bf) fram den svenska folkkulturen som ståendes i mot-
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sats till andra nationers folkkultur. Sett ur deras perspektiv kunde tillvaratagandet
av folkkulturen åtminstone delvis betraktas som en del av den ständigt pågående
kampen mellan nationerna. Representanter för den politiska vänstern såg istället
kulturhistorien, folkkulturen och hembygdsrörelsen som uttryck för en fredligare
nationalism än den politiska historien. 

Internationalism, fredssträvanden och nationalism kompletterade varandra,
vilket bland annat framhölls i artiklar som Per Albin Hanssons ”Är internationa-
lism detsamma som fosterlandsförräderi?”, Kata Dahlströms ”Nationernas indivi-
dualitet” och Fredrik Ströms ”Patriotism och internationalism”, samtliga tryckta 
i Fram under 1900-talets första år.223 Ström återvände till temat år 1942. ”Kan
man icke älska och värda den jord, av vilken man är kommen och till vilken man
skall återvända”, frågade Ström och fortsatte: ”hur skall man då kunna älska och
vörda det hela?” Av största vikt var att förena fosterlandskärleken med ”mänsklig-
hetsidén, broderskapsbegreppet.”224 Äkta nationalism krävde till och med tron på 
internationalism. Den som förnekade internationalismen och folkförbrödringen
kunde således inte vara en sann nationalist. Istället, poängterade Åke Campbell vid
Landsmålsarkivet i Uppsala, leder den internationella tanken rätt fattad ”ingalun-
da bort från det nationella utan verkar tvärtom stimulerande och befruktande.”225

I samband med Internationella förbundet för europeisk etnologi och folkmin-
nesforsknings möte i Edinburgh i mitten av 1930-talet framhöll Campbell med
adress mot sina tyska kolleger:

Givetvis skapar vetenskapen om den folkliga kulturen en nationell självkänsla, den
är ett medel till sunt uppbyggande av en nationell kultur. Men i stället för att resa 
murar mellan folken, påvisar studiet av den nationella kulturen en rikedom av in-
tima kultursammanhang.226

Att studera den nationella folkkulturen, menade Campbell, var att göra en insats för
”internationellt samarbete och samförstånd.”227 Tankar som Campbells framfördes
frekvent av ledande socialdemokrater. Samtidigt hävdades i regel att kapitalismen
däremot var fosterlandslös.228 Med riktning mot den politiska högern påpekade
exempelvis Rickard Lindström: ”Chauvinismen tål inga andra fosterland än sitt
eget och är således i djupare mening fosterlandsfi entlig, i varje fall fi entlig till varje
sann fosterlandsidé.”229 Under Svenska fl aggans dag på Skansen år 1917 framhöll
Carl Lindhagen likaså att ”vår nationella uppgift vore att utgöra en länk i den
internationella broderskapskedjan av olika nationer.”230 Den socialdemokratiska 
nationalismen hade härvidlag stora likheter med det tidiga 1800-talets nationa-
lism där varje nations rätt till frihet och självbestämmande betonades. Historikern
Fredrik Eriksson framhåller att nationerna då inte uppfattades som motståndare
utan istället som delar i en mänsklig universell civilisation.231 Förutom Campbell
resonerade fl era andra ledande traditionsforskare på ett liknande sätt. Exempelvis
påpekade socialdemokraten Lars Levander vid Landsmålsarkivet i Uppsala hur
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Fredrik Ström, 1930-talet.
Foto: Ekstrand (i privat ägo).

”den världsomspännande hembygdsrörelsen” var ett uttryck för ”nationalismen i 
dess moderna och sympatiska form.”232 Sigfrid Svensson framhöll med liknande 
ordalag: ”För den kulturhistoriske forskaren är folkförbrödringens stora sak en 
självklar sak. På samma gång som det material han arbetar med är det mest na-
tionella som existerar.”233 Även professorn i folklivsforskning Nils Lithberg, vars 
forskargärning och personlighet enligt Sigfrid Svensson kännetecknades av ”hem-
bygdskännedom med kosmopolitiska perspektiv, hembygdskärlek under interna-
tionell synvidd”, framhöll:234

Det ligger visst ingen chauvinism i, om man påstår, att en nära kännedom om den 
egna bygden, om dess odling och dess öden, borde vara den enda bäriga utgångs-
punkten i allt folkbildningsarbete. Med den som kärna vidgas kunskaps-kretsen. 
Så skapas möjlighet för ett djupare förstående av andra kulturyttringar och andra 
livsformer, för andra människor och andra folks utveckling och åskådning, möjlig-
heten med ett ord för den vidsynthet, som är all verklig bildnings kännemärke.235

Nils Edvard Hammarstedt uttryckte sig på ett liknande sätt under Nordiska mötet 
för folklivsforskning i Stockholm år 1920:
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För vetenskapen såsom objektivt sanningssökande verksamhet borde egentligen all
politik stå fj ärran. Vetenskapsmannen bör gå sin bana fram rakryggad trots alla 
politiska vindkast, ja stormar. Emellertid är även vetenskapsmannen medborgare,
även han har därför icke kunnat undgå att känna de senaste årens politiska mar-
tryck: världspolitikens inverkan har smärtsamt gjort sig kännbar även inom veten-
skapens värld. De politiska slitningarna hava även där medfört isolering mellan
folken och en viss så att säga andlig förkappsling – frivillig eller ofrivillig, avsiktlig 
eller oavsiktlig – hos vetenskapsmännen själva. Att detta måste lända till ofärd för
vetenskapen i allmänhet är uppenbart; och alldeles särskilt måste det bli ödesdigert
för de vetenskaper, som sysselsätta sig med den mänskliga kulturens utveckling och
lagar. För etnologin är ett fritt och förtroligt umgänge mellan folken ett livsvillkor.
Den vill föra folken samman, och den bör bliva den första att bryta isen, där sådan
förefi nnas.236

Under 1910- och 1920-talen var freds- och försvarsfrågan högst aktuell; särskilt
socialdemokratins intresse för traditionsforskningen kan delvis förklaras utifrån
denna. En skiljelinje gick mellan den politiska vänstern och högern vad gällde för-
svarskostnaderna. Vänstern vill minska försvarsutgifterna, högern öka dem. Efter
den liberala Karl Staafs indragande av den så kallade F-båten i början av 1910-talet
utbröt en stor försvarsstrid, förspelet till det så kallade bondetåget, anordnat av den
politiska högern till stöd för försvaret, och borggårdskrisen. Efter temporärt höjda 
anslag till försvaret under världskriget 1914–1918 skar vänsterregeringarna ånyo
ned anslagen. Inom den politiska vänstern fanns starka pacifi stiska och antimili-
täriska strömningar.237 Av dessa uppfattades den konservativa historieskrivningen
och inte minst historieundervisningen uppvigla folket med chauvinistiska och
militaristiska tankegångar. En fredligare historieskrivning söktes. Kulturhistorien
och traditionsforskningen var här två alternativ. Det är uppenbart att både ledan-
de socialdemokratiska politiker och åtminstone Lars Levander, Sigfrid Svensson
och Nils Lithberg såg traditionsinsamlingen som en fosterländsk men fredlig och
antichauvinistisk verksamhet. Det är också tydligt att fl era andra framträdande
traditionsforskare anammade en nationalism där kampen mellan nationerna var
av mindre betydelse. Flera folklivs- och folkminnesforskare var exempelvis enga-
gerade i etableringen och utvecklingen av konstgjorda språk som esperanto, ido
och occidental, vilkas användande uttryckligen antogs innebära ökad förståelse,
samarbete mellan folken och därmed en fredligare värld. Förutom Carl Wilhelm
von Sydow och Carl Segerståhl vid Folkminnesarkivet i Lund var även Sam Owen
Jansson vid Nordiska museet djupt engagerad i världsspråkfrågan. Bland annat
författade Jansson ett svenskt-esperantiskt lexikon.238

Primärt förespråkade således ledande socialdemokrater en intern nationalism,
där det polemiska språket främst fungerade som argument mot andra klasser och
grupper inom landet. Arbetarrörelsen framställde sig som en fosterländsk frihetsrö-
relse med målsättningen att återerövra nationen åt folket.239 Traditionsinsamlingen,
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menar jag, var ett verktyg i kampen; ett påstående som kommer att utvecklas i 
kapitel 3 och 4.

Folkhemmets minnen och försvaret av det svenska
I Socialdemokraterna skriver historia hävdar Åsa Linderborg att nationen blev ett 
överordnat värde i den socialdemokratiska historieskrivningen från 1920-talet och 
framåt; dels för att bli accepterade av det borgerliga samhället, dels såsom en för-
beredelse inför det eftertraktade regeringsuppdraget.240 Som framgått framställdes 
dock långt tidigare socialismen som fosterländskt. Att ”erkänna och propagera för 
värdet av nationen som en given social och politisk enhet” var, som Christer Strahl 
påpekat, ett eff ektivt sätt att bryta udden av högerns beskyllningar om den so-
cialistiska fosterlandslösheten.241 Skickligt annekterade och omformulerade partiet 
väsentliga delar av den konservativa och liberala historieuppfattningen.242 Det är 
en ”uppvisning i politisk briljans”, menar Jan Larsson, ”när hegemonin över den 
nationella symbolvärlden erövrades från borgerlighetens konservativa grupper.”243

De redan etablerade bilderna av exempelvis Torgny Lagman, Engelbrekt, Gustav 
Vasa och Odalbonden anpassades och omarbetades för att istället passa socialde-
mokratins mål och nationalism.244

I takt med folkhemmets uppbyggnad och att SAP blev alltmer dominerande 
som statsbärande parti kom traditioner om den nationella enigheten successivt att 
ersätta allmogens revolutionära drag i partiets propaganda. Genom en studie av 
förstamajfi randet i Stockholm har etnologen Jonas Engman elegant skildrat hur 
motsatsparet Gärdet (arbetarrörelsens förstamajfi rande) och Skansen (borgerlig-
hetens förstamajfi rande) upplöstes under 1930-talet. Socialdemokratin intensifi e-
rade sina ansträngningar för att helt omgestaltas från ett klassparti till ett nationellt 
sinnat folkparti. Socialism blev i Per Albin Hanssons tappning, menar Engman, 
detsamma som folkgemenskap; nationell politik liktydigt med uppbyggnaden av 
ett välfärdssamhälle.245

Socialdemokratin sökte alltmer överträff a de borgerliga i sin nationellt inrik-
tade retorik.246 Per Albin Hansson framställde 1934 den svenska fl aggan som en 
sinnebild för den nationella samhörigheten. Flaggan var alla svenskars egendom: 
”Kring den blågula fl aggan må vi alla kunna endräktigt samlas, oberoende av olika 
meningar i mångt och mycket.”247 Högern var en del, menade Hansson, av ”splitt-
ringens krafter” och dess paroller mötte SAP med en uppmaning till samverkan 
för landets bästa.248 I mångt och mycket var det den ”historiska ödesgemenska-
pen” som lyftes fram som sammanhållande kraft. Det var den, menade Arthur 
Engberg, som hade format nationen: ”Vi har i släktled efter släktled murat och 
byggt upp detta gamla rike. Och i det verket har vårt samhälles alla skikt varit 
med.”249 Traditionen, folkets gemensamma historia och minnen, stod i centrum. 
Även Rickard Lindström framhävde den svenska kulturgemenskapen som det som 
huvudsakligen konstituerade nationen:
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Det är ett nät av samklang i tankar och föreställningssätt, i livsuppfattning och
sedvänjor. Detta binder samman människorna vid varandra på ett säreget sätt; det
fi nns inte någon starkare andlig kollektivitet i så stora mått än nationen. […] i de
gemensamma minnena, i den långa traditionen, har ett folks kultur sina rötter.
Avskäres det från denna grund, har det förlorat sin närande rot. Ett folk kan i sitt
kulturliv icke springa ifrån detta som är nationellt, därför att det är historiskt givet
just för detta folk.250

Stundtals uttryckte framträdande socialdemokrater sig i ordalag som tidigare varit
förbehållna ärkekonservativa politiker.251

Folkhemmet var en nationell skapelse. Dess konstruktörer blickade samtidigt
bakåt och framåt. Den nationella samhörigheten betonades starkt. Folktraditionen
lyftes fram och värnades. Att ifrågasätta folkhemsbygget betraktades ur detta per-
spektiv närmast som en antinationell handling. Härigenom skulle opposition
stävjas från både kommunismen och borgerligheten. ”Medan högern och bolsje-
vikerna spekulera i det skiljande, skjuta vi i förgrunden det gemensamma och
nationellt enande”, hävdade Per Albin Hansson 1934.252 SAP framställde sig självt
som det nationella partiet och de andra riksdagspartierna som samhälls- och na-
tionsvådliga företrädare för ensidig klasspolitik. Rollerna var ombytta i jämförelse
med det tidiga 1900-talet.253

I takt med de totalitära ideologiernas frammarsch, inte minst efter Hitlers
maktövertagande 1933, knöts folkkulturen och folktraditionen ånyo och än star-
kare till ett demokratiskt styrelseskick. Det gällde att befästa demokratin som det
enda tänkbara och det enda genuint svenska. Under Bondens dag på Skansen år
1935 hyllade Per Albin Hansson folkrepresentationen; ”om landets erövring åt
folket, om den svenska allmogens frihetslängtan och vilja till medbestämmande
och om ur folkdjupet framsprungna och av den breda folkkraften burna insatser i
en utveckling som gjort vårt land till en hemvist för folkfrihet och demokrati.”254

Samma år, fast i ett annat tal, påpekade Hansson hur Sverige var ”ett land med
folkfrihet och folklig självstyrelse, med demokratin förankrad ej blott i författning-
en, utan jämväl i våra traditioner och folkets kynne.”255 På samma sätt framhävde
Alf Ahlberg, rektor på Brunnsvik, hur Sveriges folk ”aldrig kunnat vara konstitu-
tionell frihet förutan” och att demokratin ”ingenting annat [är] än en konsekvent
utveckling och fördjupning av hela den linje i vår historia som kan följas tillbaka 
till vikingatidens bondeting.”256 Under sina egna folkloristiska studier fann Ström
likaså bevis för den långa demokratiska traditionen.257 Den demokratiska ord-
ningen ”är icke någon importvara, den har svensk botten och motsvarar svenskt
kynne” hävdade Per Albin Hansson under kriget.258 Friheten, som upplevdes som
hotad, framställdes nu som helt central för allmogen och därmed för alla svenskar.
De demokratiska traditionerna projicerades tillbaks i tiden och gjordes till uråld-
riga. Att ifrågasätta demokratin var osvenskt.259 I kapitel 3 återkommer jag till
synen på traditionsinsamlingen som ett demokratiskt projekt.
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Särskilt i samband med den oroliga tiden före och under andra världskriget 
bytte SAP:s fi ende skepnad, från det inhemska kapitalet till den yttre fi enden. 
Tyskland och nazismen men även kommunismen framställdes som hot mot 
Sverige och det svenska. SAP strävade än intensivare än tidigare att frammana 
nationell enighet och gemenskap inför de stundande farorna.260 Exempelvis har 
Jonas Engman i sin avhandling Rituell process, tradition och media framhållit hur a
fosterlandet, patriotismen, historien och svenska fl aggan kom att bli alltmer fram-
trädande inslag i förstamajtågen. Samtidigt tonades ”klassiskt” socialistiska och 
revolutionära inslag ner. Nationell samling var parollen och gemensamma med-
borgartåg anordnades.261 Folktraditionerna var en viktig del härav. Fredrik Ström 
påpekade i riksdagen hur ”kännedomen om det egna folkets liv” var en omistlig 
del av ”ungdomens fostran till samhälleligt kringsynta och svenskt orienterade 
medborgare.”262 Även Torsten Nothin (s) kopplade samman folkkulturen och den 
nationella enigheten, bland annat vid Rådet för bygdekulturs sammanträde i Stora 
Börssalen i Stockholm den 16 maj 1942:

Jag tror icke att man gör sig skyldig till något misstag, om man påstår, att en av de 
faktorer som verksammast bidragit till vår starka och eniga uppslutning kring alla 
de värden, vilka vi innesluta i eller sammanbinda med begreppet Fosterland, är vår 
ökade samhörighet med den svenska naturen och vår ökade kännedom om vårt 
kulturarv.263

Både högern och vänstern hänvisade under krigsåren till det svenska folkets av 
tradition starka försvarsvilja och demokratiska sinnelag. Torbjörn Nilsson har visat 
hur de historiska myter som högern tidigare nyttjat mot demokratin och parla-
mentarismen nu blev dess försvarsvapen. Tanken på en urgammal frihetstradition, 
styret på nationell grund och den uråldriga samverkan mellan kungamakten och 
folket utgjorde under 1930- och 1940-talen ideologiskt försvarsvapen gentemot 
de totalitära lärorna.264 Gösta Bagge (h), engagerad i traditionsfrågan under kriget, 
framhöll till exempel 1941 hur viljan ”att i onda tider off ra allt med gott mod” var 
”fast grundad ute i de svenska bygderna med deras urgamla historia och gemensam-
ma traditioner.”265 Några år senare påpekade han även hur ”Kärleken till Sverige, 
samhörigheten i onda och goda tider mellan svenskarna, den är fast grundad ute 
i de svenska bygderna med deras urgamla historia, gemensamma traditioner och 
gemensamma arbetsliv.”266 Bondeförbundaren K.G. Westman framhöll hur det 
var nödvändigt att söka stöd i ”vårt folks kulturarv” nu när ansvarsfulla uppgifter 
skulle lösas.267 Det gällde, påpekade Westman, ”att ge våra dagars nationalism ett 
mera förfi nat innehåll än det, som tar sig uttryck i brutala maktsträvanden.”268

Även Ström, den forne antimilitaristen och revolutionären, poängterade vikten av 
nationellt samförstånd och folktraditionens betydelse härvidlag, vilket dock inte 
hindrade att han samtidigt kunde understryka bondens upproriska sinnelag.269

Även i riksdagens första kammare diskuterades det kulturella försvaret. Ånyo 
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var det Fredrik Ström som tog upp frågan. I sin motion om understödjande av 
svensk folkminnesforskning av år 1942 framhöll Ström att nationens samlade
”andliga krafter” var tvungna att väckas till liv för att ”riket skall kunna rida ut de
mäktigaste stormar, som någonsin rasat utanför dess kuster.” Den folkliga tradi-
tionen spelade härvidlag en central roll, menade Ström, och framhöll särskilt dess
”makt till andlig styrka och trofasthet mot fädernas arv och rikets tarv”.270 Samma 
år, under riksdagsdiskussionerna om ökade anslag till ortnamnsforskningen, ut-
vecklade Ström sitt resonemang och varnade riksdagen för att begå samma fel två 
gånger; syftandes på den ”kortsynta besparingspolitik” som utmärkt försvarsfrågan
från mitten av 1920-talet och framåt. Ström betonade att de ständiga nedskär-
ningarna, som han själv bidragit till, med ett eftersatt och förfallet militärt förs-
var till följd, hade medverkat till att ledamöterna nu, under kriget, ”måste bevilja 
hundratals, ja tusentals miljoner kronor vid varje riksdag för att reparera detta 
misstag.” Nu gällde det därför, trots ”de stora nödvändiga militärutgifterna”, att
inte begå samma fel som förra gången och nedrusta ”ett annat, lika viktigt området
av den svenska beredskapen och det svenska nationalmedvetandets liv och kraft”,
nämligen utforskandet av den svenska folkkulturen:271

Hembygdskulturen och bygdekulturen genom seklerna och vetenskapen därom
bottnar djupare än kanske någonting annat i den svenska jorden. Här ha vi alltså 
ett kulturellt försvarsvapen, en kulturförsvarsfront, som vi måste hålla, och vi måste
se till, när demokratien fått ökat infl ytande, att inte folkkulturen sättes på indrag-
ningsstat.272

Det var därför av allra största vikt, fortsatte Ström, att staten, trots en ansträngd
fi nansiell situation, inte skar ner ”anslagen till de kulturella försvarskostnaderna”
eftersom ”allt vad vi lägga ut på det militära försvaret kommer i annat fall att till
en viss del bli utan verkan, om vi inte kunna upprätthålla vår kultur och se till,
att här icke sker allvarlig skada”.273 Hur Ström resonerade om folkkulturen och
kunskapen därom framgår tydligare av en artikel i Nya Dagligt Allehanda: ”Vår
svenska kultur är jämte våra vapen våra säkraste lås mot inbrott i vår folksjäl och i
vårt svenska hus.”274

Ström var långt ifrån ensam. I Studiekamraten recenserades Sverker Eks bok 
Svenska folkvisor i urval under rubriken ”Folkvisan, beredskapen och brödra-l
sången”. Recensenten Martin Ivarsson tog fasta på ”den nordiska folkvisan” i en
tid då grannlandet ockuperats:

Den nordiska folkvisan är trots vissa nationella särdrag inte i första hand svensk 
eller dansk eller norsk; den är en samnordisk egendom, en symbol och mera än
en symbol för vårt gemensamma andliga kulturarv. Folkviskvällens ton är en ton
ur den brödrasång, som alltjämt och starkare än förr brusar i folkens själ, i det för-
tegna, även i det tvunget förtegna, det nedtystade och munkavelbundna, och den
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tonen kan visserligen till en tid överröstas av stöveltramp, heilrop och skrällande 
marschrytmer, men tystna och dö kan den aldrig, ty den ljuder inom oss, i vår 
nordiska själ, som ingen diktator i längden skall kunna kuva.275

Företrädare för samtliga riksdagspartier engagerade sig under kriget också för 
folkkulturen och hembygdsrörelsen. Talande är att socialdemokraten Hjalmar 
Gustafsson under kriget motionerade, tillsammans med exempelvis Georg Andrén 
(h), Arvid De Geer (bf), Elon Andersson (fp), Rickard Lindström (s), Oscar Olsson 
(s), Sven Linderot (skp), Ture Nerman (s, tidigare svgr och skp), för ökade anslag 
till hembygdsrörelsen.276

Hembygden och fosterlandet
David Arill och hans samtida arkivkolleger betraktade folkminnena som uttryck 
för det internationella, nationella och regionala/lokala. Folktraditionerna, påpe-
kade Arill, var ofta en del av ”ett gemensamt arv från det längesedan utdöda urfolk, v
varifrån många folk i Europa och Asien leder sin härkomst” samtidigt som det 
genom århundradena fått en tydlig svensk prägel. Därutöver ”har bygden haft sitt 
tillskott att ge” då nya ”traditioner uppstått där, och det nytillkomna har nästan 
alltid omstöpts och omdanats efter bygdebefolkningens speciella livssyn och lev-
nadsförhållandena.”277 Även om traditionen enligt Arill således kunde sägas vara 
internationell menade han alltså att den samtidigt var starkt nationell och dess-
utom i många avseenden otvivelaktigt bygdebetonad.278 Riksdagsledamöter som 
Sköld och Ström men även traditionsforskare som Celander och Liungman fram-
hävde huvudsakligen folkminnenas betydelse för nationen och fosterlandskänslan. 
Tillvaratagandet av de svenska folkminnena ställdes av radikala men framför allt 
av de politiskt konservativa stundtals mot bland annat antropologers utforskande 
av ”andra” och ”främmande” kulturer.279 Däremot omnämns mycket sällan na-
tionen i folkminnesarkivets korrespondenssamlingar. Upptecknarna tycks istället 
ha fokuserat på minnenas betydelse för hembygden, oftast i form av en socken 
eller ett landskap.280 Bland många andra betonade upptecknarna Axel Henriksson 
och Nils Sjöholm vikten av att deras hembygder blev välrepresenterade i arkivets 
samlingar:

Det är liksom en högtidsdag då jag får ordna och avsända en liten bunt folkmin-
nesuppteckningar till Västsvenska folkminnesarkivet. Det är visserligen inga märk-
värdiga fynd eller så värdefulla saker jag har att komma med, men jag strävar ändå 
för att min hemsocken inte ska bli orepresenterad i den stora folkminnesinsam-
lingen.281

Jag tackar för initiativet till Skövde. Det är nog ingen tid att förspilla med uppsam-
lingen. Jag får därför bedja doktorn om ingående instruktioner och hur det skall 
skrivas samt mycket arbetsmaterial, för det är min hemstad. Arvodet blir för mig 
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en bisak. Huvudsaken är att allt gammalt kommer fram och på ett sådant sätt att
staden komma i särklass vad som rör gamla minnen.282

Oftast betonade upptecknarna de döende folkminnena och konsekvenserna därav 
utifrån ett individuellt, lokalt eller regionalt snarare än ett nationellt perspektiv.
Tage Heimer påpekade exempelvis 1927 att en ”ny tid har brutit in” som ”hotar
att fullständigt nivellera ut de kulturella skillnaderna mellan folklagren och indivi-
derna.”283 Vanligare bland fältforskarna var dock att såsom R.G. Larsson betona de
regionala eller lokala särdragen:

Då jag själv är västgöte ur de breda lagren, vet jag att västgötarna äro ett folk med
ett visst egenartat folklynne, vars säregna drag kunna vara värda att bevara åt ef-
tervärlden, ty det är ju så, att ortsegenheterna allt mer och mer slitas bort i samma 
mån som upplysningen stiger. För varje år som går blir det alltså värre att få fatt i
det ursprungliga folkets skarplynne; jag har själv erfarit detta, då jag sökt bevara och
uppteckna något av forna tiders folkliv.284

Folkminnesarkivens verksamhet hör således intimt samman med etableringen av 
hembygden som idé, föreställning och begrepp under 1910- och 1920-talen. Ord
som hembygdsforskning, hembygdsförbund, hembygdsförening, hembygdsgård,
hembygdsmuseum, hembygdsvård och hembygdsundervisning användes allt fl iti-
gare. Ann Emilsson kallar tiden för traditionsarkivens grundande för hembygds-
rörelsens stora uppbyggnadsperiod.285 På socken- och landskapsnivå exploderade
antalet föreningar.286 Från att ha varit något som främst engagerade en ofta infl yt-
tad och akademiskt skolad elit engagerade sig nu allt fl er människor med vitt skilda 
bakgrunder i rörelsen.287 Inte minst inom IOGT, vars ledande anhängare oftast po-
litiskt stod till vänster, var intresset för hembygden och folkkulturen starkt.288 Som
folklivsforskaren Sigfrid Svensson konstaterade i Hembygdens arv var hembygds-
och nykterhetsrörelsen nära sammankopplade med varandra och den politiska 
vänstern. ”Det var inte heller de konservativa idéerna, utan snarare den vaknande
sociala inriktningen, som förde hembygdsrörelsen framåt”, betonade Svensson.289

På kort tid utvecklades hembygden till en viktig arena för konstruktionen av regio-
nal och lokal identitet.290 Som kommer att understrykas i kapitel 3 var Västsvenska 
folkminnesarkivet högst delaktigt i formerandet av hembygdsrörelsen. Detsamma 
gäller arkiven i Lund, Uppsala och Nordiska museet.

Den lokala och regionala hembygden stod i fokus inom en rad områden. I såväl
Läsebok för folkskolan som Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige presentera-
des ett landskap i taget. Regionalistisk litteratur i form av otaliga landskapsböcker
innehållande studier av natur, industri och folkliv publicerades under 1900-talets
första hälft.291 Därigenom fi ck landskapen sin egen historia tecknad.292 Såväl stu-
dentnationer som landsmålsföreningar var organiserade landskapsvis. På Nordiska 
museet presenterades respektive landskap i varsitt rum där landskapsdräkter och
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föremål förevisades.293 Landsmålsarkivet i Uppsala sorterade sina samlingar efter 
och tillsatte liksom Västsvenska folkminnesarkivet sina insamlingsledare på land-
skapsbasis. Bergstrands landskapsvis utgivna sägensamlingar utgör likaså ett ut-
märkt exempel på regionernas betydelse.294 Även hembygdsrörelsen var organi-
serad efter landskapen. Den svenska folkhögskolan betonade i sin undervisning 
hembygden mer än nationen.295

Liksom Kerstin Arcadius betraktade länsmuseerna som manifestationer av det 
självständigt regionala, ser jag arbetet åt Västsvenska folkminnesarkivet såsom ett 
av många sätt för de enskilda upptecknarna att stärka den regionala självkäns-
lan. I sin tur kunde detta motverka de för hembygden ofta negativa eff ekterna av 
exempelvis emigrationen eller urbaniseringen.296 Merparten av de högproduktiva 
upptecknarna tycks också ha betraktat insamlingen såsom betydligt väsentligare 
för hembygden än för nationen – som viktigt för uppbyggandet och vidmakthål-
landet av en provinsiell identitet.297 Den dalsländska upptecknaren Mimmi Fredh 
påpekade att hon såg folkminnesarbetet som något ”till verkligt gagn för hembyg-
den.”298 Det (antagna) specifi ka för hembygden tycks också ofta ha tilldragit sig 
det största intresset. Ett tydligt exempel härpå är när stipendiaten Folke Linder, 
själv uppväxt i Dalsland, som under sina fältvistelser stött på en utklädningssed: 
”’Julegoppa’ tycks vara något tämligen specifi kt dalsländskt och just därför av stort 
intresse.”299 Ur detta perspektiv bör folkminnena ses som ”kulturellt kapital” för 
att bekräfta eller stärka sin egen hembygds position gentemot omgivningen.300 För 
till exempel upptecknaren A.G. Bördh var insamlingen och utgivningen av folkets 

Den första västsvenska hembygdskonferensen 1923. Okänd fotograf (DAG).
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minnen ett sätt att stärka den dalsländska självkänslan. Sven Axel Hallbäck har
påpekat att Bördh å ena sidan såg hur sitt hemlandskap ”alltid kom i kläm mellan
sina stora mäktiga grannar: Västergötland, Värmland, Bohuslän och Norge, men
där han å andra klart insåg Dalslands väg framåt genom egna insatser.” Att doku-
mentera folkminnen var en viktig del i Bördhs alla ansträngningar ”för att lyfta 
upp landskapet, fånga dess särdrag, att inventera dess tillgångar.” Genom arbetet,
menar Hallbäck, kunde ”Dalsland så småningom förete bilden av ett självständigt,
originellt och rikt fasetterat landskap, vars säregna profi l väckte respekt och beund-
ran inte minst bland de mäktiga grannarna.”301

Arkivets personal nyttjade och underblåste också konkurrensen mellan lokal-
samhällena som ett sätt att få fl er att engagera sig i insamlingsverksamheten. Till
exempel påpekades följande i instruktionerna till en pristävling om naturföremål
i bohuslänska bygder, utlyst 1932 av Västsvenska folkminnesföreningen och tid-
ningen Bohusläningen:

Man talar med andra personer i bygden; vad den ene inte minns, det minns den
andre; en tredje vet också en del nytt, och så får man inom kort en hel del uppgifter.
Under tiden gripes man av en misstanke, att folket i grannsocknen kan få ihop
mera, än vad som samlas inom ens egen socken. Det vore ju tråkigt, om det lilla 
Berfendal skulle ha mer att komma med än det stora Svarteborg, och därför gäller
det för svarteborgarna att ligga i – men på samma gång bör Berfendalsborna visa, att
deras socken inte bara är liten utan också naggande god. Här kan således bli en ädel
tävlan, som kommer att ge eko långt in framtiden. Skall traditionen från en socken
räddas eller försvinna? Det beror på sockenborna själva, ty denna sak kan inte ställas
på framtiden. Nu eller aldrig!302

Betoningen av det lokala eller regionala bör dock i fl ertalet fall inte ses uttryck för
separatistiska strävanden. Mig veterligen ifrågasatte ingen upptecknare nationstill-
hörigheten – snarare tvärtom.303 För såsom Sundin hävdar hör det regionala intimt
samman med det nationella; det kan betraktas som två sidor av samma mynt.304

Att vara hembygdspatriot kunde således ses som ett uttryck för fosterlandskärlek,
även av upptecknarna:

Min åsikt är nämligen den, att den god hembygdskunskap skapar kärlek till hem-
bygden och hembygdskärleken är just själva den rot, på vilken den nationella fos-
terlandskärleken skall växa […].305 

Man har ju äntligen i vår tid vaknat till insikt om den sanningen, att fosterlandet
är hemmet och hembygden. Det torde vara ytterst få av oss som mäkta med att
med vår kärlek omfatta hela det vida begreppet fosterland. Men det som sätter vårt
hjärtas fi naste strängar i dallring, det är kärleken till hemmet och till den bygd som
varit skådeplatsen för vår barndoms lekar, vår ungdoms äventyr och vår mansålders
dugande livsgärning.306
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Men samtidigt kan betonandet av hembygden och kontrasterandet mot andra 
delar av Sverige och centralmakten ses som en form av ”antinationalism”, som ett 
angrepp på föreställningarna om ett ursvenskt kulturarv. Paralleller går att dra till 
Strindbergs Svenska folket i helg och socken och hans kartering av folkliga namn på 
nyckelpigan, till stor del gjord efter material i landsmålsföreningarnas samlingar. 
Som Christer Winberg påpekat kan Strindbergs kartering ses som ett angrepp på 
de i samtiden fl orerande tankar om det enhetliga svenska kulturarvet.307 En tes i 
hans arbete var att det svenska folket

[…] icke är en nation, utan en helt mängd små stammar, vilka leva i en evig fejd 
med varandra och därför hindra uppkomsten och fortvaron av något nationellt, 
och denna tro styrkes vid anställandet av rön efter stammarnas utbredning inom 
landet.308

Själva karteringen av nyckelpigan kommenterade Strindberg:

Har alltså icke mitt rön löst någon fråga, så har det dock visat en brist på unifor-
mitet i svenska folkets sammansättning, som, efter vad ovan ådagats, motverkat 
framfödandet av ett nationellt.309

Även traditionsinsamlingen kunde, ur upptecknares perspektiv, ses som ett sätt 
att betona det självständigt regionala, vilket även kommer att tydliggöras i kapitel 
3. Vidare behövde kärleken till och arbetet för den egna hembygden naturligtvis 
inte samtidigt innebära ringaktning av andras hembygder, lika lite som nationa-
lismen behövde var riktad mot andras fosterländer. Vid bildandet av Dalslands 
hembygdsförbund år 1918 underströk Axel Härnelius, kanske med världskriget 
i färskt minne, särskilt att hembygdskärlek var en ”god” och ”sund” känsla som 
ingalunda behöver ”medföra ett underskattande av andra nejder”:310

[…] de ha sitt värde de också och äro för andra, vad mitt hem, min hembygd är 
för mig. När man ärar sitt eget hemland, känner man också respekt för andras. Att 
arbeta för hembygdsidén är att hålla sitt eget hem i ära under aktning också för and-
ras. Det är en falsk fosterlandskärlek, som ej tåla det erkännandet, att andra länder
också kunna ha samma värde för medmänniskor som mitt eget land har för mig. 
Och när jag vill arbeta för att framhålla våra plikter mot hembygden, så har jag en 
djup känsla av aktning för alla dem, som inse, att vad jag känner för mitt land, det 
måste andra känna för sitt.311

Att hembygdens minnen förvarades i Göteborg var dock inte helt oomtvistat. 
Västsvenska folkminnesarkivets representanter var medvetna om att frågan var 
känslig. Redan 1919 poängterade Arill i Folkminnen och folktankar att arkivet, för r
att inte utmana ”hembygdspatriotismen” för mycket, nöjde sig med avskrifter av 
uppteckningar. I samband med grundandet av Institutet för folkminnesforskning 
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kom frågan ånyo upp. Arill gav uttryck för att ett särskilt institut knutet till hög-
skolan kanske skulle kunna inverka på lokala upptecknares engagemang. Arill på-
pekade likaså att man redan från Dalsland och Värmland har ”uttalat beklagande
av, att våra samlingar från dessa landskap förvaras i Göteborg, och man har på ett
och annat håll ställt sig direkt avvisande mot vårt arbete.”312 Särskilt företrädare
för de landskap som låg längst bort från göteborgsarkivet tycks således främst ha 
opponerat sig. 

Utifrån upptecknarnas brev till Västsvenska folkminnesarkivet tycks ett närmast
motsatt synsätt dock ha varit vanligare. För göteborgsarkivet fungerade, bland an-
nat genom Västsvenska hembygdsnämnden, såsom en samordnare mellan olika 
folkminnesintresserade hembygdsforskare (jfr kapitel 3.1). Arkivet var vidare di-
rekt delaktigt i bildandet av fl era lokala hembygdsföreningar. Av korrespondens
framgår även att arbetet åt folkminnesarkivet stundtals indirekt fi nansierat enskilda 
hembygdsföreningarnas verksamhet, till exempel genom att föreningar mot ersätt-
ning skickade in avskrifter av redan gjorda uppteckningar.313 Genom att materialet
skickades till Västsvenska folkminnesarkivet fi ck det också en större spridning än
vad det fi ck i en enskild hembygdsförenings samling.314 Just viljan att framhålla 
hembygden i vidare kretsar kan också, vid sidan av att erhålla dubbel betalning,
var en tänkbar förklaring till att vissa upptecknare sände samma uppteckningar till
olika arkiv (jfr kapitel 3.2). Uppenbart är också att fl era upptecknare såg folkmin-
nena såsom räddade först när texterna införlivats i arkivets samlingar:

Så vill jag meddela, att jag har nedtecknat en del gamla soldatsånger och även an-
dra visor och folksånger från 1800-talets mitt och slut. De ha meddelats till mig 
av gamla soldater och fi nns säkerligen ej i tryck. Får jag lov att insända dem till
Folkminnesarkivet? Naturligtvis vill jag inte alls ha något betalt för dessa, utan jag 
vill lämna dem alldeles gratis, om jag får papper. Jag tror, att de ha sitt värde för
forskningen, dessa sånger och visor, om inte nu så dock framledes. Hade jag ej
antecknat dem, hade de nu varit försvunna, ty då de gamla soldaterna dogo, var
det ingen mer som kunde deras visor. Får jag lämna dem till arkivet, så komma de
ju forskningen till godo. Här hos mig skulle de kanske komma bort eller vid ev.
eldsvåda förstöras.315

Egentligen hade jag velat sovra materialet ytterligare, innan jag gör uppteckningen
färdig, men så kom det för mig att man ju lätteligen kan ryckas bort helt oförmodat,
och då äro de primära och oordnade uppteckningarna ingen nytta till. Det som
väl hamnat i VFA är däremot bärgat. Och så satte jag mig att rita på några lediga 
stunder.316
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2.3. Sammanfatt ning och utblickar
Traditionsinsamlingen var ett i hög grad nationalistiskt och politiskt projekt. 
Tidigare forskning har betraktat arkivens verksamhet som en del av borgerlig ideo-
logi, närstående politisk konservatism. Verksamheten påstås ha varit dels ett led i 
bevarandet av de bestående klasskillnaderna, dels ett led i kampen mot den inter-
nationalistiska arbetarrörelsen. Genom att lyfta fram folket, det vill säga bönderna, 
som de genuina bärarna av den svenska historien och folksjälen hävdas att den 
konservativa borgerligheten skapade en motvikt mot arbetarklassen. Den historie- 
och traditionsfi entliga, antinationella och klasstänkande arbetarrörelsen kontras-
terades således mot ett idealiserat, harmoniskt och närmast politiskt konservativt 
bondesamhälle.317 Radikala traditionsforskare och politiker som intresserat sig för 
dokumentationen av folkets minnen framställs av tidigare forskning närmast som 
undantagen som bekräftar regeln.

I föreliggande kapitel har en annan bild framträtt. Riksdagspolitiker såväl som 
traditionsforskare och upptecknare av högst olika politiska tillhörigheter engage-
rade sig i traditionsfrågan. Oavsett politisk tillhörighet var de tämligen överens vad 
gällde vikten av att rädda det försvinnande kulturarvet. I stort var de också överens 
om nivelleringens orsaker och traditionens betydelse för nationen. Insamlingen 
kan inte betraktas som ett enhetligt politiskt borgerligt projekt. Om något var 
det radikalt. Dess främsta förespråkare i riksdagen var socialdemokrater, följt av 
liberaler. Några av de mer aktiva högerpolitikerna, till exempel Sanfrid K. Welin 
och Karl Starbäck, stod också i många frågor nära den politiska vänstern. En stor 
del av traditionsforskarna tycks också själva ha varit politiskt radikala. Endast några 
få av det tidiga 1900-talets traditionsforskare ställde sig direkt avvisande gentemot 
arbetarrörelsen, dess mål och medel.

Om högern använde arkiven och dokumentationen av folktraditionerna så 
gäller det, som jag visat, i än högre grad för den politiska vänstern. Folkminnena 
var i sig fyllda av politiskt sprängstoff . Folket var de drivande i historien – det var g
deras gamla och genuint svenska traditioner som skulle bevaras till eftervärlden. 
Traditionsarkiven var en väsentlig del i presentationen av en alternativ historiesyn 
som på många sätt skilde sig från historikerskråets traditionella och i mångt och 
mycket konservativa historieskrivning. Folkets och inte överklassens historia skulle 
skrivas. Folket skulle ges en egen historia, skild från statsmaktens. Folkets historia 
sågs som mindre chauvinistisk, fredligare och mer demokratisk, vilket är något 
som jag återkommer till i nästa kapitel.

Som framgått av kapitlet var folkets liv och minnen en omistlig del i tidens 
nationalism. En svensk historia skulle skrivas; ett gemensamt förfl utet skapade ge-
menskap och känsla för kontinuitet.318 Samtidigt är det uppenbart att en kamp 
fördes om innehållet i den svenska folkliga historien. Nationalismen var långt ifrån 
en enhetlig idéströmning. Generellt kan högern sägas ha anammat en mer externt 
inriktad nationalism än den politiska vänstern, när det gäller traditionsforskningen. 
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Den svenska folkkulturen ställdes mot andra länders folkliga kulturer. Liberalerna 
och i synnerhet socialdemokraterna förespråkade huvudsakligen en intern natio-
nalism, riktad mot andra grupper och klasser inom landet. Nationalism och in-
ternationalism var inte motsatsbegrepp utan lyftes snarast fram som komplement
till varandra. 

 För fl ertalet upptecknare stod inte nationen i centrum. Istället var tradi-
tionsinsamlingen ett led i deras strävan att teckna hembygdens eller landskapets
historia; att skapa och vidmakthålla en lokal/regional gemenskap och identitet.
Traditionsinsamlingen uppfattades av några upptecknare som ett led i skapandet
en svensk historia och/eller ett svenskt folk. Regionernas folkliv och folkminnen
införlivades som en omistlig del av ett landskapssverige. För andra upptecknare
var snarare verksamheten ett sätt att protestera mot en centraliserad och enhetlig 
svensk nationalism. Särdrag betonades och lyftes fram. Genom traditionsinsam-
lingen skapades en lokal/regional identitet som i många fall uppenbarligen var
riktad mot andra regioner och/eller en alltför stark centralmakt. Ur detta perspek-
tiv kan upptecknarnas historieskrivning betraktas som en polemiskt artad kul-
turkamp för en hembygd gentemot andra hembygder och föreställningen om en
svensk historia.

● ● ●

Redan inledningsvis ifrågasattes bilden av traditionsinsamlingen som ett politiskt
borgerligt projekt. I detta kapitel har också en annan bild framträtt. Men un-
dersökningen måste fördjupas. Teorin kan mycket väl skilja sig från praktiken.
Själva insamlingsverksamheten undersöks närmre i följande två kapitel. Samtidigt
måste andra delar av det tidiga 1900-talets nationalism och politiska historiebruk 
närmare granskas. Arkivpersonalen, oavsett politisk ståndpunkt, skiljde sig trots
allt från ”folket”, i betydelsen meddelarna. Som vi sett var de i regel knappast
politiskt borgerliga. I varje fall tycks få ha tillhört högern. På ett rikspolitiskt plan
går verksamheten inte att karaktärisera som riktad mot arbetarrörelsen. Däremot
kan arkivpersonalen sägas ha tillhört borgerligheten i betydelsen en bildad och
(i vissa fall) ekonomisk elit boende i städer som Göteborg, Lund, Uppsala och
Stockholm. Är det primärt, som tidigare forskning hävdat, genom deras ”borger-
liga” glasögon eller tankevärld som de enskilda meddelarnas berättelser fi ltrerats för
att slutligen arkiveras? Är det deras bild av det gamla goda allmogesamhället som
vi möter genom traditionssamlingarna; är uppteckningsmaterialet arkivprodukter?
I nästa kapitel fl yttar jag därför fokus från riksdagspolitiken till en mer lokal nivå.
Verksamheten vid och kring Västsvenska folkminnesarkivet i Göteborg nyttjas
som exempel, även om utblickar görs mot andra folkminnes- och folklivsarkiv.
Utgångspunkt tas dock på ett rikspolitiskt plan, i synen på traditionsinsamling 
som ett antielitisktiskt och demokratiskt projekt.
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3. Elitens motbilder?

Socialdemokraten Rickard Lindström var en av många som under det tidiga 1900-
talet starkt ”identifi erade folklighet med socialistiskt.”1 Som visats i föregående 
kapitel kunde folket och dess minnen användas på en rad olika sätt; de passade 
väl för både höger- och vänstertolkningar av historien. På ett rikspolitiskt plan 
var det primärt företrädare för vänstern som engagerade sig för traditionsarkiven 
och dokumentationen av folkets minnen. Arkivens insamlingsverksamhet över-
ensstämde väl med främst liberalernas och socialdemokraternas önskan om en 
historieskrivning stående nära det agerande folket. Resultatet harmoniserar med 
Lars Trägårdhs slutsatser. I sin avhandling, Th e Concept of the People and the Con-
struction of Popular Political Culture in Germany and Sweden 1848–1933, tydlig-
gör han hur begrepp som folk och folklig i Sverige primärt förknippades med 
den politiska vänstern. Ord som folklig hade klara antielitistiska och demokratiska 
konnotationer under 1900-talets första hälft. Trägårdh exemplifi erar exempelvis 
med C. Cavallins svensk-latinska ordbok från 1875 då folklig dels förklarades med 
överensstämmande med ett folks anda, fosterländsk, nationell men även med po-
pulär, folkvänlig, liberal. 1926, i Svenska Akademins Ordbok, defi nierades begrep-
pet, utifrån dess dåvarande användning, primärt som vänligt stämd mot folket, 
folkvänligt och demokratisk. Politiskt var det också främst vänstern, inledningsvis 
liberalerna och bondepartierna senare socialdemokraterna, som defi nierade och 
mobiliserade konceptet folk mot den gamla ”eliten” och konservativa partier.2

Jag menar att det stora intresset, särskilt hos den politiska vänstern, för doku-
mentationen av folket och dess traditioner under det tidiga 1900-talet kan kopplas 
till kampen för och senare befästandet av den parlamentariska demokratin. Grun-
dandet av de svenska traditionsarkiven sammanfaller i tid med demokratiseringen 
av landet. Allmän och lika rösträtt för män infördes för val till andra kammaren 
genom författningsreformerna 1907–1909. Efter reformerna 1918–1921 gällde 
allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män. 

En genomgång av den konservativa tidskriften Det nya Sverige visar att åtmins-e
tone delar av den politiska högern såg den parlamentariska demokratin som en 
fara för de nationella värdena i allmänhet och folkkulturen i synnerhet. Demo-
kratin var onödig; den svenske bonden hade alltid varit fri och samarbetat med 
konungen.3 Zoologen L.A. Jägerskiöld var en av dem som drog paralleller mel-
lan demokratiseringsprocessen och den svenska kulturens nivellering. I sin artikel 
”Hembygdsvård” av år 1920 påpekade han att demokratins framryckning visser-
ligen haft ”många goda följder och oskattbara förbättringar” men även ”medfört 
en börjande förfl ackning av seder och bruk”. Liksom kommunikationsväsendets 
förbättring och industrins utveckling hade ”hela samhällslivets snabba omläggning 
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i stark folklig riktning och alla härmed besläktade rörelser ha haft samma mål eller
kanske rättare samma biverkningar: upphävandet av all diff erentiering för att an-
vända ett lärt ord, försvinnande av alla olikheter, förfl ackning.”4 Auditören Anton
von Hedenberg gick ett steg längre och konstaterade vilka konsekvenser vänsterns
”famlande, misströstande, för Sverige likgiltiga eller mot riket de facto fi entliga,
i allo sjukliga” hållning i ”nationella frågor” hade fått för folket: ”man tror ej på 
Sverige, man tror ej på ett försvar med vapenmakt, man tror på fackföreningen,
cenaklet och kaff et och får man bara vara i fred, så torde fl aggans färger vara det
sista, som fångar dessa människors intresse. Så har demokratien förvandlat det
fordom storvulna sinnelaget hos Sveriges folk.”5

Den politiska vänstern var under 1900-talets början av motsatt åsikt. En direkt
förutsättning för fosterlandskärleken var folkets känsla av medansvarighet. Social-
demokraten och hembygdsforskaren Nils Edberg påpekade exempelvis 1910 hur
den ”politiska mogenhetsförklaringen och den begränsning av det kommunala 
fyrkväldets orättvisor, som nu sent omsider genomförts, komma helt säkert att i si-
nom tid verka stärkande och befruktande på hembygds- och fosterlandskänslan.”6

I skriften Sverge åt svenskarna – svenskarna åt Sverge poängterade även Per Albine
Hansson att ”kärleken läres icke och fosterlandskänslan kan icke predikas in i hjär-
tana”. Författningsreformerna, ”den politiska likställigheten”, däremot skapade en
”känsla av samhörighet och ansvar för fosterlandet”.7

Att folket skulle få sin historia skriven var inte bara en självklarhet. Det var
också folkets rättighet. Som vi sett propagerade den politiska vänsterns företrädare
tidigt för att Sveriges folk var de drivande i historien, inte kungen, adeln eller
det kapitalistiska borgerskapet. Dessutom var folkkulturen den genuint svenska i
motsats till den internationalistiska överklasskulturen.8 Folkets historia var därmed
minst lika värdefull eller till och med värdefullare än överklassens. Påståendena var
fyllda med politiskt sprängstoff . Om folket var de drivande i historien, hur kom
det sig då att de inte hade rösträtt? Varför låg den politiska makten ännu i ett fåtal
personers händer?

Johan Lindström Saxon var en av dem som såg hembygdsvården som en demo-
kratisk angelägenhet. Folket skulle skrivas in i historien, som tidigare mest inne-
hållit överklassens minnen. Sven Bertil Jansson sammanfattar Saxons inställning:
”Överklassen hade redan sin historia, men de som sover glömda på kyrkogårdarnas
allmänning har ingen. Och ändå var det de som byggde Sverige. Nu skall deras liv 
dras fram, deras kultur bli känd.”9 Socialdemokraten Jalmar Furuskog gav senare,
i sina memoarer, en liknande bild: ”Vi tyckte att allmän rösträtt och folkbildning,
utvecklingslära och hembygdskultur var en utmärkt komposition. För oss föreföll
hembygdsrörelsen vara något lika nytt som allt det andra, något folkligt och demo-
kratiskt som brackorna förnekade och som vi måste ta hand om.”10 Hembygds-
studiet, vilket traditionsforskningen var en viktig del av, ”leder reformviljan in i
rätta fåror och bringar den demokrati som intresserar sig för alla människors väl



E L I T E N S  M O T B I L D E R ?  | 1 0 1 

till blomstring”, betonade verdandisten och ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren.11 

Sigfrid Svensson betonade uttryckligen att rösträttsstriderna intimt hörde samman 
med hembygdsrörelsens framväxt.12 Som vi sett hade en mycket stor del av de 
framstående folklivs- och folkminnesforskarna i Göteborg (Cederschiöld, Celan-
der och Ek), Uppsala (Campbell, Götlind, Levander, Sahlgren) och Stockholm 
(Klein) på ett eller annat sätt varit aktiva i studentföreningen Verdandi, känd för 
sina medlemmars stora engagemang för den parlamentariska demokratin.

Redan år 1900 framhöll P.P. Waldenström i riksdagen insamlingens folkliga 
karaktär, genom att i kammaren citera ett brev från Topelius till Hazelius: ”Men 
edert museum är framför allt folkeligt. Den okände arbetaren, den fattige tor-
parfl ickan, hvilkas namn ingen mera mins ett år sedan de bortgått, ha afklätt för 
eder, den ena sin tröja, den andra sina konstlösa smycken. Med härtågets och 
riksmötets folk, som uppfyller historien, har ni förenat stugans slöjdare, hedens 
vallhjon, hafvets arbetare, hvilka trifvas bättre hos eder.”13 Detsamma hävdades av 
traditionsarkivens egna företrädare. Exempelvis påpekade Gösta Berg att det var 
demokratiska tankar som låg bakom Artur Hazelius verksamhet och verk: ”Den 
folkliga kulturens egenvärde hade med nästan dramatisk kraft blivit uppenbarat 
för honom, och han kände som sin kallelse att ge den en ställning i det allmänna 
medvetandet som jämbördig med de högre samhällsklassernas starkt internatio-
nellt färgade livsföring.”14 På ett liknande sätt betonade Åke Campbell vid Lands-
målsarkivet i Uppsala hur Hazelius ”program för ett museum för hela folket stod i a
samklang med tidens strävan mot folklighet och demokrati.”15 Dessutom betrak-
tades demokratin, huvudsakligen av vänstern, som något vilket alltid hade funnits 
på landsbygden. Allmogen hade ju ett demokratiskt sinnelag. Förr fanns ”män 
med äkta demokratiskt blod” på landsbygden, menade Viktor Larsson.16 Fredrik 
Ström fann en ”social-etisk, demokratisk tendens” i de svenska folkgåtorna.17

Ytterligare en omständighet som särskilt framhölls av företrädare för den poli-
tiska vänstern var traditionsarkivens samarbete med folket. Ernst Wigforss fram-
hävde exempelvis att det ”runt om i vårt land, inte minst inom den jordbrukande 
befolkningen, fi nnas personer, som ha ägnat ett långvarigt och obetalt arbete åt att 
forska ut folkmålen, folkminnena och delvis ortnamnen.”18 Även Fredrik Ström 
betonade hur arkiven samarbetade med ”gamla män och kvinnor” ur allmogens 
kretsar: ”människor, som ha, traditionen i blodet.”19 Likaså konstaterade social-
demokraten Ivan Pauli att arkiven samarbetade med ”de äldre släktleden av vår 
lantbefolkning.”20 Till och med initiativet till undersökningarna hade kommit 
från folket. Det var, menade Per Edvin Sköld år 1919, ”en frivillig rörelse, som 
vuxit sig allt starkare och slagit under sig det ena området efter det andra.”21 Nära 
två decennier senare framhöll Ström angående folkminnesinsamlingen: ”I tidens 
längd skall det inte vara möjligt för riksdagen att stå emot det kulturella trycket 
underifrån, som här säkerligen skall göra sig allt kraftigare gällande.”22 På samma 
sätt framställdes hembygdsrörelsen, även av traditionsarkivens företrädare, som en 
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folkrörelse.23 Mottot ”En var sin egen vetenskapsman”, utmärkte hembygdsrörel-
sen enligt socialdemokraten Nils Edberg.24 Traditionsforskningen var inte bara att
betrakta som en folkligare historieskrivning utan den var till stor del nedtecknad
av folket själv. Även bland traditionsforskare framställdes verksamheten på ett lik-
nande sätt.25 Mats Rehnberg kallade Nordiska museets meddelare för ”forskarna 
bland folket”.26 Gösta Berg framhöll 1928 också museet, mycket tack vare dess
insamlingmetoder, ”som Sveriges mest demokratiska institution.”27

I synnerhet den politiska vänstern, till vilken en betydande del av tidens fram-
trädande traditionsforskare hörde, framställde således traditionsinsamlingen som
ett demokratiskt projekt. Den breda allmänhetens historia skulle skrivas. Folkets
historia skulle dessutom till stor del nedtecknas av folket själv. I kapitlet kommer
jag att undersöka om idealet överensstämde med praktiken. Huvudsakligen häm-
tar jag mina empiriska exempel från Västsvenska folkminnesarkivet i Göteborg. 

● ● ●

Tidigare forskning hävdar att de äldre traditionsuppteckningarna huvudsakligen
återspeglar forskarnas syn på De Andra, på utvalda delar av allmogesamhällets
invånare. Uppteckningarna sägs primärt bestå av motbilder till forskarna, deras
samhällsklass och den tid de levde i.28 Forskarna skall ha ansett sig veta bättre än
folket hur folkkulturen var beskaff ad. Upptecknarna har, enligt denna syn, inte
fått bidra med egna urval, refl exioner och tolkningar utan betonas ha arbetat på 
arkivens villkor, idealt sett. Detsamma sägs gälla meddelarna. Genom hårt hållna 
upptecknare, detaljerade frågelistor och korrigering av inkomna uppteckningar
konstruerade traditionsforskarna sitt eget ideala allmogesamhälle.29 Vanligen är
det också forskarnas syn på insamlingsverksamheten och tankar om det förfl utna 
som har lyfts fram och fått karaktärisera dokumentationsverksamheten vid landets
traditionsarkiv.30

Här kommer insamlingsverksamheten i praktiken att studeras. Hur gick doku-
mentationen av folkets minnen till? Vilka aktörer fi ck komma till tals och förmedla 
sin bild av det förfl utna till arkivet, forskningen och eftervärlden? För att besvara 
frågorna blir upptecknarna, de som nedtecknat samlingarna, och deras arbete cen-
tralt. Ofta antas de ha arbetat på arkivens villkor; stundtals framställs de närmast
som borgerlighetens förlängda arm. Någon större studie av sammansättningen av 
ett traditionsarkivs upptecknarkår har tidigare inte genomförts.31 I ”Västsvenska 
folkminnesarkivet och fältforskarna” kommer det göteborgska folkminnesarkivet
att presenteras men även vilka som nedtecknat folkminnesmaterialet i dess sam-
lingar. I ”Instruktioner: från tanke till text” granskas den praktiska insamlingsverk-
samheten som den bedrevs vid Västsvenska folkminnesarkivet på ett övergripande
plan. Därefter, i ”Upptecknarna och folkets minnen”, behandlas mer ingående två 
upptecknares verksamhet, syn på folktraditionen och dess insamling. 
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3.1. Västsvenska folkminnesarkivet och fältf orskarna
Den 9 maj 1919 upptog kriget större delen av Göteborgs Morgonpost. Bland repor-tt
tage om den internationella politiska situationen och annonser om vårmodet och 
tekniska hjälpmedel fanns en blänkare som utmärkte sig. Artikeln handlade inte 
direkt om det moderna och internationella samhällets förfall eller framsteg; istället 
om det gamla, försvinnande och svenska. Den kände folkminnesforskaren Carl 
Wilhelm von Sydow från Lund hade besökt staden och hållit en föreläsning om 
folkminnesinsamling. Göteborgs Morgonpost rapporterade att en liten skara sam-t
lats till vidare överläggningar efter von Sydows föreläsning. Ett gemensamt beslut 
hade fattats, en folkminnesförening skulle grundas.32 Den 20 maj konstituerades 
Västsvenska folkminnesföreningen (VFF), vars övergripande verksamhet skulle 
bestå av folkminnesinsamling i Bohuslän, Dalsland, Värmland, Västergötland och 
Halland.33 1927 grundades ännu en folkminnesinsamlande organisation i staden, 
Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola (IFGH). Både före-
ningen och institutet arbetade efter samma riktlinjer, använde mer eller mindre 
samma upptecknare och deras samlingar utgjorde tillsammans Västsvenska folk-
minnesarkivet (VFA). Organisatoriskt var således föreningen och institutet nära 
sammanbundna.34 Vidare styrdes de, såväl ideologiskt som praktiskt, av samma 
inre och dominerande kärna.35 Mot bakgrund härav betraktar jag föreningen och 
institutet, med få undantag, närmast som en och samma enhet.

Under större delen av tjugotalet styrdes såväl föreningens som institutets verk-
samhet i praktiken av främst docenterna Sverker Ek (litteraturhistoria med poetik), 
Waldemar Liungman (nordisk och jämförande folkminnesforskning) och Hilding 
Celander (nordiska språk) samt fi l. kand., senare lic., David Arill (religionshisto-
ria). De två sistnämnda försörjde sig såsom lärare; Arill först vid Göteborgs och 
Bohus läns folkhögskola i Grebbestad och senare vid Kommunala mellanskolan i 
Torsby medan Celander inledningsvis var lektor vid Göteborgs realläroverk för att 
därefter tillträda ett rektorat vid Högre allmänna läroverket för fl ickor i Göteborg. 
Ek var under 1920-talet anställd vid högskolan medan den ekonomiskt oberoende 
Liungman arbetade, först inom Hasselbladskoncernen och från 1925 och framåt 
vid högskolan. Även om endast Liungman på heltid sysselsatte sig såsom folkmin-
nesforskare, var Celander oerhört produktiv som folklorist och Ek bland annat som 
folkviseforskare. Arill, som tog en licentiatexamen i folkminnesforskning år 1929 
på en studie om bröllopsträd, var tveklöst arkivets främsta agitator.36 Det var även 
Arill, i egenskap av folkminnesföreningens sekreterare (1919–1926), som fram till 
institutets grundande handhade i närmast all kontakt med de till arkivet knutna 
upptecknarna. Celander innehade ordförandeskapet i både föreningen (1919–
1930) och institutet (1926–1947) medan Ek till en början var styrelsesuppleant 
(1922–1924), styrelsemedlem (1924–1926 & 1928–1932) och sekreterare (1927) 
inom folkminnesföreningen och tillika institutets vice ordförande (1926–1947). 
Liungman ingick åren 1920–1929 i föreningens styrelse och var institutets sekre-
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terare under 1926–1928 samt därefter ordinarie styrelsemedlem i ytterligare några 
år. Liungman var under en period (1924–1928) även föreståndare för Västsvenska 
folkminnesarkivet. Olof Forsén avlöste Liungman som föreståndare för arkivet.37

Forsén hade studerat folkminnesforskning men hans huvudämne var praktisk fi -
losofi , i vilket ämne han 1928 även lade fram sin funktionalistiskt orienterade li-
centiatavhandling Alchera-traditionen. En studie i mytens psykologi. Forsén lämnade
arkivet i början av 1930-talet för att istället inleda sin karriär inom Sveriges Radio
där han senare kom att bli en känd reporter.38 Som föreståndare efterträddes han
av Carl-Martin Bergstrand som under åren 1932–1964 verkade som föreståndare
för Västsvenska folkminnesarkivet. Liksom Forsén hade Bergstrand studerat folk-
minnesforskning och arbetat som upptecknare vid arkiven i Göteborg, Lund och
Uppsala. Han hade dock licentierat i Nordisk och jämförande fornkunskap med
Några västsvenska stenåldersboplatser.39

 Föreningens, och efter 1926, även institutets samlingar förvarades under un-
dersökningsperioden vid Göteborgs stadsbibliotek. Folkskolläraren Elof Lindälv 
kom till en början att såsom oavlönad arkivarie handha uppordnandet, registre-
randet och utlåningen av de kontinuerligt ökande samlingarna. 1922 efterträddes
han av apotekaren Martin Lundqvist (1922, 1924) och David Arill (1922–1923).

Martin Lundqvist, 1929.
Okänd fotograf (DAG).
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Därefter ansvarade, som påpekats, arkivföreståndarna Waldemar Liungman, Olof 
Forsén och slutligen Carl-Martin Bergstrand för arkivets skötsel. Till hjälp hade de 
under 1920-talet kandidaten Erik Peterson (1922–1925) som biträde. Han efter-
träddes av amanuenserna fru Gunvor Asklund (1926–1928) och kandidaten John 
Granlund (1926–1928). Härutöver tjänstgjorde Johan Kalén periodvis vid arkivet 
under första hälften av 1930-talet. Från mitten av 1930-talet och framåt skötte 
Bergstrand närmast alla praktiska uppgifter vid arkivet, med undantag av tillfälligt 
anställda.40 Härutöver bedrev han insamling i fält några månader per år. 

Kontakten med och instruktionerna till enskilda upptecknare föll fram till 
1926 på folkminnesföreningens sekreterares lott, därefter tillsattes, som nedan 
kommer att behandlas, separata insamlingsledare. 

”Vetenskapen visar målen, hembygden visar medlen”
Västsvenska folkminnesarkivet primärt dokumentera men även studera västsvens-
ka folkminnen, inledningsvis defi nierat som ”allmogens genom muntlig tradition 
bevarade andliga kultur.”41 Någon fullt fast defi nition på vad som ingick i begrep-
pet folkminnen fanns däremot inte. Som folkskolläraren och tillika styrelsemed-
lemmen av folkminnesföreningen, Johan Kalén, påpekade under ett instruktions-

Elof Lindälv.
Okänd fotograf (DAG).
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föredrag på 1920-talet, hade termen ”en glädjande – om än också lite besvärlig 
– tendens att liksom växa och svälla ut och lägga under sig nya domäner.”42 I
merparten av de defi nitioner av begreppet som formulerades av göteborgsfolkloris-
terna under 1920-talet kunde dock tre huvudgrupper av folkminnen urskiljas, helt
i enlighet med von Sydows infl ytelserika bok Våra folkminnen, nämligen: folktron,
folkseden och folkdikten.43 Vad som inbegreps i begreppen folktro, folksed och
folkdikt skiftade och kommer under min framställnings gång att indirekt belysas,
bland annat med utdrag ut frågelistor och frågeböcker.

Under större delen av undersökningsperioden arbetade Västsvenska folkmin-
nesarkivet utifrån riktlinjen ”Vetenskapen visar vägen, hembygden visar med-
len.”44 Tanken var att åstadkomma för forskningen väsentliga kulturgeografi ska 
samlingar från hela det geografi ska undersökningsområdet. Från varje västsvensk 
socken skulle allsidiga och jämförbara samlingar fi nnas, vilket hör ihop med tidens
diff usionistiskt inriktade studier.45 Viss lokal djupforskning skulle dock utföras,
vad gällde ur forskningssynpunkt särskilt viktiga geografi ska områden, alternativt
för pågående forskning aktuella delar av folkets minnen.

I ett upprop som distribuerades med anledning av Västsvenska folkminnes-
föreningens bildande 1919 framhölls att ett primärt syfte med att rädda folkmin-
nena ”undan förintelse” var att ”de framdeles kunna tjäna som studiematerial åt
de vetenskapliga forskare, som syssla med den folkliga kulturen och sträva efter
att ge en bild av dess utveckling.”46 Kopplingen till vetenskapen upprätthölls dels
genom arkivets styrelsemedlemmars delaktighet i den pågående folkloristiska de-
batten, dels genom ett intimt samarbete med systerarkiven och enskilda forskare.
Som ett resultat i strävan att verka i nära samband med pågående forskning kom
från och med 1921 den av von Sydow grundade och av det lundensiska folkmin-
nesarkivet utgivna tidskriften Folkminnen och folktankar även att bli Västsvenska r
folkminnesföreningens organ. En kort tid därefter tog den göteborgska föreningen
helt över tidskriften och Celander blev dess redaktör jämte von Sydow, medan
Liungman fungerade såsom redaktionssekreterare. Folkminnesföreningen startade
även en separat skriftserie, ”Folkloristiska studier och samlingar”, i anslutning till
tidskriften.47 I regel föreläste framstående nordiska forskare på arkivets årsmöten.48

Även med andra delar av traditionsforskningen upprätthölls nära band. Institu-
tet för ortnamns- och dialektforsknings ledande män var samtidigt medlemmar
av folkminnesföreningens och senare även institutets styrelser. Detsamma gällde
Göteborgs museums ledande företrädare. Såsom framgått av resonemanget ovan
var Västsvenska folkminnesarkivet mycket aktivt inom den folkloristiska debatten,
i upprättandet av ämnets kunskapssystem och försöken att särskilja folkminnes-
forskningen från närliggande grenar av traditionsforskningen. Även om koppling-
en mellan vetenskap och insamling bibehölls under hela undersökningsperioden
kan den från mitten av 1930-talet och framåt inte sägas ha varit lika stark som tidi-
gare. Carl-Martin Bergstrand var primärt samlare, vilket han själv också tillstod.49



E L I T E N S  M O T B I L D E R ?  | 1 0 7 

Lika stark som kopplingen till samtidens vetenskapliga miljö var banden till 
den västsvenska hembygdsrörelsen. Både föreningen och institutet hade som mål-
sättning att fungera som centralarkiv. Då föreningen grundades var insamlingen 
till stor del tänkt att bedrivas i regi av enskilda hembygdsintresserade och, fram-
för allt, lokalhistoriskt intresserade sammanslutningar. Tanken var att bland an-
nat ungdoms- och hembygdsföreningar skulle organisera insamlingsarbetet, med 
hjälp av folkminnesföreningen där sedan avskrifter av gjorda uppteckningar skulle r
arkiveras och tillgängliggöras för forskningen.50 I praktiken kom dock merparten 
av insamlingsarbetet att ske i regi av det göteborgska folkminnesarkivet. Däremot 
bibehölls under hela 1920-talet målsättningen att verka i nära samarbete med den 
framväxande hembygdsrörelsen.

För att få ”en säkrare grund och en fastare förankring i verkligheten” valdes 
hembygdsintresserade in i arkivets styrelser.51 Flera av de mer drivande styrelse-
medlemmarna var också själva grundare av och verksamma inom såväl enskilda 
hembygdsföreningar som de regionala förbunden. Inte minst David Arill, Carl-
Martin Bergstrand, Johan Kalén och Elof Lindälv förtjänar här att nämnas. Kalén 
var en av initiativtagarna till och styrelsemedlem av Hallands hembygdsförbund 
liksom grundare av Årstads och Faurås hembygdsförening. Arill var sekreterare i 
Norra Bohusläns hembygdsförbund och dessutom livligt engagerade i Jordbru-
kare-Ungdomens Förbund och Fryksände hembygdsförening.52 Bergstrand var 
styrelsemedlem i Västergötlands hembygdsförbund.53 Även Elof Lindälv kom att 
spela en stor roll för den framväxande hembygdsrörelsen, bland annat som en 
drivande kraft inom Nordhallands hembygdsförening.54 Flera av folkminnesföre-
ningens styrelsemedlemmar författade dessutom artiklar med syfte att uppmuntra 
den ”fria insamlingen”, det vill säga dokumentationsverksamhet i regi av mer lo-
kala sammanslutningar utan direkta kopplingar till de ”vetenskapliga” centralin-
stitutionerna. Bland annat skrev Lindälv en instruktiv artikel om hembygdsarkivs 
ordnande medan Arill behandlade hembygdskursers anordnande och insamlings-
metodik i ett stort antal artiklar.55 I Tidskrift för hembygdsvård publicerade Arill d
även en omfattande och instruktiv artikelserie kallad ”Folkminnesinsamlingen i 
hembygdsföreningarna”.56 Ett stort antal samarbetsprojekt ägde också rum mellan 
Västsvenska folkminnesarkivet och hembygdsrörelsen och otaliga upptecknare re-
kryterades direkt från olika lokalhistoriska sammanslutningar, vilket jag återkom-
mer till.

Som ett viktigt led i arkivets strävan att engagera ”folket” i insamlingsverk-
samheten tog Västsvenska folkminnesföreningen initiativ till en västsvensk hem-
bygdskonferens i samband med Göteborgsutställningen 1923. Flera av folkmin-
nesföreningens representanter medverkade som föreläsare. Under konferensen 
konstituerades Västsvenska hembygdsnämnden, en samarbetsnämnd för enskilda 
individer och organisationer som i Västsverige ägnade sig åt hembygdsforskning 
och hembygdsvård.57 Under 1920-talet var nämndens verksamhet till stor del inrik-
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tad på folkminnenas tillvaratagande. Nämnden ställde sig exempelvis bakom skri-
velser rörande folkminnesforskningens organisering. Med få undantag hölls även
föredrag rörande folkminnena och deras insamling vid de årliga hembygdskonfe-
renserna. Exempelvis behandlade Liungman ”Folkminnena och deras insamling”
vid konferensen i Skara år 1927 och samma år höll Celander ett radioföredrag om
”Det osynliga hembygdsarvet”.58 Vid den sjunde västsvenska hembygdskonferen-
sen i Åmål 1929 stod arkivets verksamhet ånyo i centrum och både Arill, Kalén
och Västsvenska folkminnesarkivets dåvarande arkivarie Olof Forsén föreläste om
arkivet, dess samlingar och det praktiska insamlingsarbetet.59

Av särskilt intresse är här de instruktionskurser som anordnades i samband
med de årliga hembygdskonferenserna. Bland annat hölls en avgiftsfri kurs i Var-
berg 1925 där de över trettio deltagarna i nio dagar undervisades av Åke Campbell
(hembygdsvård, etnografi  och byggnadskultur), Hjalmar Lindroth (folkmål och
ortnamn), Elof Lindälv (fornminnen), Albert Andersson Sandklef (museiteknik)
och David Arill (folkminnen).60 Året därpå hölls en liknande kurs i Uddevalla.61

Från 1930-talet och framåt kom Västsvenska folkminnesnämndens verksamhet att
alltmer fokuseras på andra områden, främst arkeologin.62

Förutom att insamlingen av folkets minnen, idealt sett utförd av folket själv,
sågs som en demokratisk rättighet står en viktig förklaring till göteborgsarkivets
öppenhet gentemot hembygdsrörelsen att fi nna i det akademiska klimatet i 1920-
talets Göteborg och därmed även i högskolans (för)historia. Långt innan hög-
skolan grundades, redan 1839, föreslog den danske prästen, nationalhumanisten
och ”folkhögskolans grundare” N.S.F. Grundtvig (1783–1872) att ett nytt, sam-
nordiskt och radikalt annorlunda universitet – en fri akademi – borde förläggas
i Göteborg. I motsats till de ”vanliga” universiteten menade Grundtvig att det
nya göteborgska borde präglas av ett fritt tankeutbyte mellan forskare och ”all-
mänhet”. Tanken var att väcka den akademiska undervisningen ur ”dödens dvala”
– dess examensfi xering, produktion av lydiga ämbetsmän och fokus på mekanisk 
inlärning. Av Grundtvigs idéer blev intet. Men decennier senare kom bland an-
nat göteborgsliberalen och publicisten S.A. Hedlund (1821–1900) att framföra 
liknande tankar: en fri akademi borde bildas i staden och verka i nära samklang 
med omgivningen. Inför grundandet av Göteborgs högskola 1891 diskuterades
idéerna livligt men som helhet kom de aldrig att realiseras.63 Men högskolan kom
ändå, åtminstone till en början, att präglas av Grundtvigs och Hedlunds idéer.
Exempelvis fanns starka ansatser att bedriva folkbildning och försök gjordes att
nå ut till grupper utan högre skolbildning. Som ett resultat av dessa friakademiska 
strävanden hölls bland annat serier av välbesökta och populärvetenskapliga före-
läsningar och det där sagda spreds sedan, via särskilda skriftserier till en vidare
krets.64 Det var i samma tradition som folkminnesföreningen bildades och som
fl ertalet av dess ledande medlemmar verkade i. Merparten av Västsvenska folk-
minnesföreningens publikationer, under hela undersökningsperioden, har också 
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en utpräglad populärvetenskaplig prägel. Insamling av och forskning om folkets 
minnen skulle idealt sett gå hand i hand. Främst sattes dock insamlingen då tiden 
att samla in folkminnen ansågs vara högst begränsad.65 Som diagram 1 visar var 
insamlingsverksamheten som intensivast under mellankrigstiden. En förklaring till 
att insamlingsverksamheten minskade under efterkrigstiden är att arkivet i prakti-
ken fi ck mindre resurser.66

Upptecknarna
Västsvenska folkminnesarkivet kan således placeras mellan de vetenskapliga disci-
plinerna och hembygdsrörelsen. Arkivet utgjorde en länk mellan de båda sfärerna. 
Traditionsforskarna i Göteborg ville både forska och samla in. Det sistnämnda 
prioriterades med motiveringen att tidsramen för dokumentationsverksamheten 
var begränsad: snart, i och med samhällsomvandlingen, skulle fortsatt insamlings-
verksamhet vara omöjlig. Även om arkivets representanter själva aktivt bedrev in-
samling så räckte det inte. För att skapa allsidiga samlingar från hela Västsverige 
och därmed ett för forskningen tillräckligt material krävdes att även andra engage-
rades i verksamheten. Fältforskare rekryterades.

Redan från början hade Västsvenska folkminnesföreningen som målsättning 
att ”sammanföra till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd alla dem, som intres-
sera sig för tillvaratagandet av folkminnen i västra Sverige.”67 Att skaff a nya upp-
tecknare var också det främsta syftet med såväl arkivets högst livaktiga propaganda 
som anordnandet av pristävlingar. I olika medier eftersöktes män och kvinnor som 

Diagram 1. Antal sidor införda i samlingar tillhörande Västsvenska folkminnesföreningen 
(streckad linje) och Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola (hel linje).
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redan var eller kunde tänkas bli intresserade av folkminnenas tillvaratagande. Fö-
redrag hölls och särskilda insamlingskurser genomfördes.68 Artiklar författades och
upprop trycktes. Särskilt hårt betonades folkminnenas värde för folket, hembyg-
den och nationen – igår, idag och i framtiden. Ur ett propagandistiskt perspektiv 
kunde dessa motiv knappast bli bättre. Särskilt inte när de kombinerades med ord
som utdöende, nivellerande eller försvinnande. Generellt positivt laddade begrepp
som urgammalt, svenskt, arv, kultur och tradition fi ck åskådliggöra det gamla.
Det gällde att rädda det gamla och det snabbt: ”Just nu lever vi i folkminnenas
solnedgång.”69

Anspelningarna på den urgamla, svenska och hastigt försvinnande allmoge-
kulturen lönade sig. Sammanlagt kom tusentals personer att arbeta för arkivet.
Merparten av dem sände bara in några få sidor – ofta som svar på någon av de
många pristävlingar som anordnades i den västsvenska pressen. Andra kom att
arbeta för arkivet under decennier och deras samlingar består i regel av tusentals
och åter tusentals blad. Oftast arbetade upptecknarna endast inom ett begränsat
område – sin hemtrakt – men i bland kom de att med tiden vidga sitt arbetsfält
till fl era landskap. 

I det följande läggs fokus på dem som nedtecknat texterna i Västsvenska Folk-
minnesarkivets samlingar under åren 1919–1964. Som jag visat betonade i syn-
nerhet riksdagsledamöter tillhörande den politiska vänstern folkets deltagande i
insamlingsverksamheten. Hur såg insamlingsledarnas tankar om en ideal folk-
minnesupptecknare ut? Vilka arbetade de facto för arkivets räkning? Att granska 
samtliga omkring 2 000 upptecknare som var verksamma vid Västsvenska folk-
minnesarkivet under åren 1919–1964 har inte varit möjligt. Istället läggs fokus
på de 154 upptecknare som sänt in 150 eller fl er sidor text till arkivet. Med andra 
ord återspeglar studien den högproduktiva elit inom upptecknarkåren som sam-
manlagt står för nära nittio procent av alla accessionsförda uppteckningar under
tidsperioden. Precis som Västsvenska folkminnesarkivets arkivpersonal skiljer jag 
i kapitlet på stipendiater och r bygdeforskare.70 De sistnämnda kallas ibland även för
bygde- eller ortsmeddelare och var huvudsakligen lokalt/regionalt arbetande upp-
tecknare. De bedrev huvudsakligen insamling i området där de fötts, växt upp, lev-
de och/eller arbetade. Gruppen är betydligt mer heterogen än stipendiaterna, vilka 
var studenter och arbetade som kringresande upptecknare. Av de här granskade
upptecknarna var 112 bygdeforskare och 42 stipendiater.71 Tillsammans har byg-
deforskarna bidragit med en något större andel uppteckningar än stipendiaterna.

Bygdeforskarna – de ideala upptecknarna
I samband med Västsvenska Folkminnesföreningens tioårsjubileum publicerades
en festskrift innehållande redigerade och sammanställda uppteckningar såväl som
bidrag av mer vetenskaplig karaktär. Boken, som kort och gott kallades för Väst-
svenska folkminnen, avslutades med artikeln ”Från allmogetraditionens skördefält”
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i vilken föreningens dittillsvarande verksamhet summerades av dess sekreterare och 
tillika insamlingsledare David Arill. Stolt konstaterade Arill att föreningen gått i 
spetsen för de svenska folkminnesarkiven på en rad punkter. Framförallt menade 
han att föreningen mer än andra använt bygdernas eget folk för insamlingsarbetet. 
I artikeln presenterades drygt fyrtio av de mer produktiva upptecknarna. David 
Arill konkluderade sin beskrivning av dem med att framhålla att var och en ”illust-
rerar det bästa hos vår gamla bondekultur och vår gamla bondestam.”72

Även om andra upptecknare ibland presenterades så ägnades i både Västsven-
ska folkminnen och i andra sammanhang mest utrymme åt föreningens sex första 
hedersledamöter: Olaus Olsson i Bräcke, Klas Olofsson i Fristad, Johan Kalén i 
Fagered, Edvard Erlandsson i Veinge, Edvard Olsson i Bålstad och Dan Daniels-
son i Filipstad/Åmål. Hedersledamöterna kan utan vidare betraktas som arkivets 
galjonsfi gurer.73 De representerade landskapen som bildade arkivets arbetsområde 
och närhelst verksamheten presenterades lyftes de fram som föredömliga exem-
pel.74 I samband med deras jämna födelsedagar författade representanter för arki-
vet artiklar om dem och deras bedrifter. Likaså skrevs deras dödsrunor i regel av 
arkivpersonalen. Några av hedersledamöterna förärades även festskrifter. Så fi ck 
Olaus Olsson boken Bohuslänska folkminnen sig tillägnad på sin 70-årsdag den 6 
juni 1922.75 Johan Kalén hedrades med Halländsk bygdekultur och Edvard Olsson r
med boken Värmländska folkminnen.76

Arkivpersonalen hade en förkärlek till att beskriva upptecknarna, framför allt 
hedersledamöterna, som en del av folket. Positiva egenskaper som förknippades 
med folket betonades medan andra delar av deras liv istället hamnade i skym-
undan. Skomakaren Edvard Olsson sades till exempel vara oändligt långsam och 
överdrivet omständig. Trots sin, enligt Arill, säregna personlighet sades Olsson ar-
beta ”segt, envist och oförtrutet, som en svensk bondeättling anstår.”77 Istället för 
till det nationella knöt institutets dåvarande ordförande Hilding Celander an till 
det regionala när han i Folkminnen och folktankar omnämnde Edvard Olsson som r
en ”försynt, men utpräglad och levande människa av äkta värmländskt kärnvir-
ke”.78 Den före detta posttjänstemannen Dan Danielsson som främst dokumen-
terade folkmusik sades ha den i blodet och även han konstaterades vara en ”äkta 
och oförbrännelig representant för både gammalt Värmlandskynne och gammalt 
spelmanslynne”.79 Att hemmansägaren Olaus Olsson var ”bonde allt igenom” un-
derströks kraftigt. Hilding Celander påpekade exempelvis att han ”förkroppsligade 
den trohet mot släkt- och bygdearv, som givit rotfasthet och resning åt gamla 
tiders bondeliv, när den varit som bäst.”80 Enligt David Arill var också bonden och 
trävaruhandlaren Klas Olofsson i Fristad en ”heder för sin bygd och för svensk 
bondestam.” Tack vare Olofssons härkomst rann folktraditionen i hans ”blåa bon-
deblod”.81 Även trädgårdsmästaren Edvard Erlandsson i Veinge framhölls vara ett 
barn av folket.82 Med Johan Kalén förehöll det sig annorlunda. Han var folkskol-
lärare och inte heller född i Halland där han verkade. Men trots hans bakgrund, 
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studier på läroverk och universitet, så klassifi cerades han av bland annat David
Arill ändå som en allmogeforskare. Förklaringen var att Kalén ansågs ha tillägnat
sig ”folkets sätt att tänka och känna” och ”så starkt påverkats av sina goda Fagereds-
bor, att deras och hans värld blivit ett.”83 Professorn i litteraturhistoria Sverker Ek 
konstaterade att Kaléns ”enkla, folkliga väsen och förnäma utseende hade en äkta 
svensk prägel.”84 Även Kalén gjordes således till en del av folket.

Arkivet försökte återkommande befästa att upptecknarna i allmänhet och he-
dersledamöterna i synnerhet var en del av folket. De ansågs ha samma värdefulla 
egenskaper som folket, tänka som folket och därmed i vissa fall nästintill tillhöra 
ett annat tidevarv. Som en del av folket symboliserade de äkthet, ursprunglighet
och oberördhet av den moderna tidens kultur.85 Men de beskrivs även som säregna 
eller originella i förhållande till såväl arkivpersonalen/forskarna som folket. Orsa-
ken är att de ansågs ha förmågan att kombinera sina högt värderade och ”folkliga”
egenskaper med de forskarnas förmåga att uttrycka sig i skrift, noggrannhet och
inte minst kritiska urskiljningsförmåga.86 Detta, menade arkivpersonalen, gjorde
att hedersledamöterna kunde producera uppteckningar som både höll för veten-
skaplig prövning och som dessutom var ”absolut originella och äkta folkliga.”87

Då hedersledamöterna själva sågs som en del av folket antogs de inte i lika 
hög grad som akademiker eller stadsbor riskera att omedvetet påverka eller miss-
uppfatta berättaren eller det berättade. Att kännedom om bygden och folket var
mycket viktigare än lärdom påpekades gång på gång av arkivets representanter.88

I och med att de levde i bygden hade de också möjlighet att arbeta i det tysta.89

Att det sista var det ofta ouppnåeliga idealet uttryckte även representanter för an-
dra arkiv. Exempelvis utbrast Herman Geijer under Femte nordiska folklivs- och
folkminnesforskarmötet i Göteborg den 8 augusti 1930: ”tänk om folktraditionen
hade studerats folket ovetande! Om ingen off entlighet och ingen synbar apparat
funnes, blott den enskilda människan och hans intresse för vetenskapen och för
människan!”90

Texterna som hedersledamöterna författade ansågs vara mer eller mindre oan-
frätta av den moderna tiden och beskrivs i offi  ciella sammanhang med ord som
verklighetstrogna, livfulla och, föga förvånande, som originella, äkta och folkliga.91

När det gällde Klas Olofsson i Fristad gick David Arill än längre. I en artikel påpe-
kade han exempelvis att Olofsson hade samma skapande kraft som Harry Martins-
son, Eyvind Johnson och Vilhelm Moberg. Olofssons tvådelade verk Folkliv och 
folkminne i Ås, Vedens och Gäsene härader i Västergötland hade vidare en ”tidslöshet,d
som tillkommer den isländska sagan”.92 Bättre omdöme gick knappast att få.

Givetvis bör de ovan citerade texterna ses i ljuset av det syfte som de författades
i. Visserligen skattades hedersledamöterna högt av merparten (men inte samtliga)
av forskarna och fl era av dem blev även personliga vänner med de drivande kraf-
terna inom arkivet.93 Men främst bör texterna ses som en viktig del av arkivets
agitationsverksamhet. Därmed bör man inte bara betrakta dem som ett äreminne
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av hedersledamöterna utan av insamlingsverksamheten i stort. Genom att lyfta 
fram upptecknarna fi ck dessutom arkivet och dess verksamhet publicitet. Förutom 
att väcka ett intresse för folket och dess minnen kunde nya upptecknare rekryteras 
bland läsekretsen.94 Dessutom kan beskrivningarna läsas som en summering över 
vilken bakgrund och vilka egenskaper som arkivpersonalen utåt sett betonade att 
en ideal upptecknare borde ha för att bäst kunna agera som en länk mellan folket 
och forskarna.95

Västsvenska folkminnesarkivet var, som senare kommer att tydliggöras, inte 
det enda traditionssamlande arkivet som propagerade för ”folkets” deltagande i 
räddningsaktionen.96 Reella skillnader mellan arkiven fanns dock, till exempel vad 
gällde synen på användandet av oskolade samlare och hembygdsrörelsens möjlig-
heter att inte bara delta i utan även organisera insamlingsverksamheten. Redan 
i Våra folkminnen hade von Sydow konstaterat att bäst ”vore om allmogen själv 
kunde intresseras att göra uppteckningar” för att någon rad längre ner nästintill 
avfärda tanken, bland annat på grund av deras ovana med att använda pennan.97

Istället propagerade von Sydow för att individer på mellannivå i lokalsamhället 
borde engageras. Arbetet med att skapa ett nät av upptecknare boende runt om 
i de sydsvenska landskapen intensifi erades dock inte förrän på 1930-talet. Som 

Klas Olofsson.
Foto: Emil Svensson (DAG).
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Anders Salomonsson påpekat är istället merparten av de lundensiska 1920-tals-
samlingarna istället producerade av stipendiater, i regel utbildade av von Sydow 
själv.98 Bo G. Nilsson menar att äldre representanter för Nordiska museet, bland
annat av Nils Lithberg och Nils Edvard Hammarstedt, föredrog vetenskapligt
skolade upptecknare.99 Agneta Lilja påpekar att uppsalaarkivets företrädare tidigt,
och som en del av professionaliseringsprocessen, distanserade sig från hembygds-
rörelsen och dess förkämpar – från den ideellt färgade samlar- och ordnarglädjen.
Lilja menar att forskarna vid Landsmålsarkivet i mångt och mycket defi nierat sig 
själva som motsatser till de ”ovetenskapliga” samlarna, som antogs agera utifrån
känslor istället för förnuft, kunskap och vetenskap.100 Om oskolade samlare skulle
nyttjas, menade exempelvis uppsalaarkivets chef Herman Geijer, så var en ingå-
ende handledning nödvändig. Självklart skulle medarbetarna ute i landet arbeta 
på vetenskapens och dess idkares villkor; experterna vid centralinstitutionen hade
utifrån sin utbildning och erfarenhet kunskap om vem, var och framför allt hur
folkets minnen skulle dokumenteras.101 I fl era brev påpekade Geijer för sina väst-
svenska kolleger vikten av att folktraditionen tillvaratogs och studerades ”som ett
levande uttryck av folkets eget sätt att tänka och att framställa sina tankar, känslor
och minnen.” Därmed skulle språkliga och stilistiska krav ställas på upptecknarna:

Maria Aronsson,
upptecknare på 1920-talet. 
Foto: K.F. Karlsson (DAG).
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”kritik mot sig själv och mot sagesmännen” var insamlingens första bud. Särskilt 
”allmogemän” hade därför stora svårigheter att övervinna vid uppteckningsarbe-
tet. Bland annat hävdades de ofta sammanblanda dialekt med ”tidningssvenska” i 
sina uppteckningar med en ”grumlig blandning” som resultat.102 Geijer var dock 
språkforskare och intresserade sig främst för tillvaratagandet av dialekter. Insamling 
av dialekter med hjälp av det svåranvända och fonetiskt uppbyggda landsmålsalfa-
betet uppfattades i samtiden som betydligt mer krävande än till exempel folkmin-
nesinsamling. Som vi senare kommer att se hade folkkulturforskarna vid arkivet 
en annan uppfattning. Flertalet av de framträdande uppsaliensiska folkkultur-
forskarna var också djupt engagerade i hembygdsrörelsen, inte bara inledningsvis 
utan även under 1930- och 1940-talen. Campbell var exempelvis styrelsemedlem 
i Svenska folkhögskollärarnas förening för hembygdsvård och hembygdskunskap. 
Campbell, Götlind och Levander var också fl itiga bidragsgivare till Tidskrift för 
hembygdsvård under 1920- och 1930-talen.d 103 Även exempelvis J.A. Lundell, Jöran 
Sahlgren, Nils Edvard Hammarstedt, Gösta Berg, Sigurd Erixon, Albert Nilsson, 
Sigfrid Svensson och Carl Wilhelm von Sydow i Lund var engagerade i hembygds-
rörelsen.104 Uppenbart är att traditionsforskningen, av såväl forskarna som hem-
bygdsrörelsen, sågs som en del av 1920- och 1930-talens hembygdsvård.

Göteborgsarkivets representanter hade, som framgått, en annan uppfattning än 
exempelvis Geijer, Hammarstedt och Lithberg. Redan 1917, alltså innan folkmin-
nesföreningens grundande, poängterade Celander vikten av att insamlingen borde 
ske genom ”folket” själva eller genom till dem närstående personer.105 Uppropet 
som skrevs och spreds i samband med grundandet av Västsvenska folkminnesför-
eningen vände sig även till hembygdsintresserade i de västsvenska landskapen.106

Inställningen att vem som helst kunde uppteckna folkminnen och att ”kännedom 
om bygden och folket [är] oerhört mycket viktigare än lärdom” när det gällde 
tillvaratagandet av minnena präglade göteborgsarkivets arbete under hela 1920-
talet.107 Ett generellt fel var att vetenskapen hade ”haft för lite kontakt med verk-
ligheten”, menade Arill: ”Kännedomen om allmogens tänkesätt har forskarna 
kanhända mer än lovligt mycket fått från böcker.”108 Därför var folkets deltagande 
i folkminnesforskningen nödvändigt och av samma anledning borde hembygds-
rörelsen, betonade bland annat Arill, få ett större utrymme, föreningarna mer eller 
mindre självständigt bedriva insamling och dessutom ges ekonomisk möjlighet 
till verksamhetens bedrivande. Ett verkligt samarbete mellan arkiven och de lo-
kalhistoriska föreningarna borde upprättas som inte byggde på de sistnämndas 
subordination utan ”där båda har medbestämmanderätt.”109 I högre grad än sina 
systerarkiv nyttjade Västsvenska folkminnesarkivet även pristävlingar, öppna för 
allmänheten, som insamlingsmetod. Arill och fl era andra av göteborgsarkivets re-
presentanter betraktade således insamlingen som ”folkets egen angelägenhet.”110 

Bland annat betonade Arill att jordbrukare, fi skare och grovarbetare ofta var 
”verkligt representativa samlare”.111 På samma sätt framhölls i fl era av Västsvenska 
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folkminnesarkivets pristävlingar: ”Bland bönder och arbetare träff as ofta vårt lands
bästa samlare.”112 Upptecknare som arbetade i sin egen hemtrakt ansågs ha många 
fördelar gentemot ditresta stipendiater. Bergstrand påpekade exempelvis att det ”är
utan all fråga lämpligast, att en värmlänning, helst född och uppvuxen på lands-
bygden, tecknar upp folkminnen i Värmland och att en bohusläning upptecknar i
Bohuslän.”113 Gång på gång, nästan som ett mantra, upprepade göteborgsarkivets
representanter att vem som helst kunde och borde delta i insamlingsverksamheten.
Stora ansträngningar gjordes för att få ”folket” att uppteckna sina egna minnen:

Det är dock så, att de rikaste och pålitligaste uppteckningarna av hithörande folk-
minne få vi från bygdeforskaren som lever med och bland folket, som talar deras
språk och lever deras liv och känner deras åskådningar, känsloliv och tankebanor på 
ett helt annat sätt än främlingen, och som har möjlighet att fortsätta upptecknandet
under åratal.114

Vem skall sköta detta insamlingsarbete. Och den frågan är då så innerligen lätt
besvarad. Det ska alla vara med om. Unga och gamla, fattiga och rika, lärda och
olärda, män och kvinnor. Ty till all lycka är det så, att vid detta arbete kan vem som
helst vara med, och icke blott vara med som simpel nummerkarl utan verkligen
uträtta ett gott arbete av bestående värde.115

Inledningsvis planerades att varje västsvensk socken skulle vara representerat av 
åtminstone en bygdeforskare. Av ekonomiska skäl misslyckades försöket att bygga 
upp ett ”heltäckande” kontaktnät med bygdeforskare, förutom i Bohuslän. Själva 
tanken, att låta ”bygdens eget folk” handha merparten av insamlingsarbetet över-
gavs dock inte. En stab, dock ej heltäckande, av lokalt arbetande bygdeforskare
knöts tidigt till arkivet.116 Kontaktnätet utökades i samband med föreläsningar
och kurser. Upptecknare efterlystes i dagspressen, antingen i direkta upprop men
även mer indirekt i de otaliga artiklar där arkivet och insamlingsverksamheten i
stort presenterades. Under 1920-talet instruerades dessutom stipendiaterna att re-
krytera intresserade personer i de lokalsamhällen där de själva bedrev insamling.117

Bygdeforskarna hade som uppgift att bedriva insamling inom ett mer begränsat
geografi skt område, vanligen sin födelse- eller bostadsort. Förutom att de antogs
känna orten och befolkningen i vilka de arbetade var deras verksamhet också eko-
nomiskt fördelaktigare för arkivet än stipendiaternas. De förstnämnda fi ck nämli-
gen betalt per godkänd sida medan de kringresande upptecknarna fi ck ett fastställt
månadsbelopp, som förutom lön även skulle täcka rese- och boendekostnader un-
der undersökningsperioden.

Kön och yrke
Såsom indirekt framkommit var de svenska folkminnesarkiven en manlig värld.
Till exempel var alla insamlingsledare vid Västsvenska folkminnesarkivet män. De
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kvinnor – Gunvor Asklund och Anna Eriksson-Wistrand – som under kortare 
perioder var anställda som amanuenser tycks huvudsakligen utfört rutiniserat och 
mindre statusfyllt arbete. Även bland upptecknarkåren är den manliga övervikten 
påfallande. 90 av de 112 granskade högproduktiva bygdeforskarna var män. Hela 
80% av det totala antalet uppteckningar i göteborgsarkivets samlingar var också 
nedtecknade av män under 1920- till 1950-talet. Inte förrän vid mitten av 1960-
talet blev könsfördelningen bland upptecknarna jämnare.118

Några större diskussioner kring fördelar respektive nackdelar med kvinnliga 
upptecknare tycks inte ha förts vid Västsvenska folkminnesarkivet. Det fi nns inte 
heller något som tyder på att arkivets företrädare främst vänt sig till män när de 
sökt rekrytera nya upptecknare; stundtals efterlystes kvinnliga upptecknare spe-
cifi kt.119 Men granskar man de upptecknare som arkivets representanter särskilt 
framhävde fi nner man att dessa nästintill uteslutande är män. I Arills återblick 
över arkivets verksamhet från 1929 nämns 27 manliga upptecknare. Visserligen 
tar han också upp sex kvinnliga, fastän i mer summariska ordalag.120 Likaså tog 
Celander fasta på männen. I en artikel om arkivets verksamhet beskriver han sju 
mäns uppteckningsverksamhet mer ingående varefter han konstaterar att det inte 
heller ”saknats ypperliga kvinnliga arbetskrafter” och radar upp ett antal namn.121

De dödsrunor och minnesord som arkivets personal och styrelsemedlemmar för-
fattade rör uteslutande manliga upptecknare.122

Hela 24 av de granskade bygdeforskarna arbetade inom skolväsendet.123 Mer-
parten av dessa var folk- eller folkhögskollärare, två överlärare och en rektor åter-
fi nns. Även fl era av de mer kända traditionsforskarna såsom Hilding Celander, 
Tobias Norlind, Åke Campbell, David Arill, Lars Levander, Ernst Klein, Johan 
Kalén, Carl Wilhelm von Sydow hade en bakgrund inom skolväsendet.124 Som vi 
sett var Campbell även styrelsemedlem i Svenska folkhögskollärarnas förening för 
hembygdsvård och hembygdskunskap.125 Den starka kopplingen visar sig också i 
att ett helt kapitel ägnas åt folkminnesforskningen och hembygdsrörelsen i verket 
Svensk folkhögskola 100 år.126 Uppenbart är också att Västsvenska folkminnesarki-
vets styrelse ansåg att lärare var särskilt lämpliga som upptecknare. Bland annat 
ordnades under det tidiga 1920-talet en kurs i folkminnessamling i Göteborg som 
särskilt riktade sig till folkskoleseminariets deltagare.127 Johan Kalén höll åtmins-
tone en föreläsning om folkminnenas tillvaratagande som riktade sig direkt till bli-
vande lärare. Där framhöll han fördelarna med lärare som upptecknare. Förutom 
skrivfärdigheten fanns ytterligare två orsaker till deras lämplighet:

Det övervägande fl ertalet av oss besitter ju – så vida inte vederbörande är allt för 
nykommen på platsen – en ingående personkännedom, var inom sitt begränsade 
område. Vi veta vilka personer det skulle vara lönt att vända sig till, varjämte vi ju 
ofta till dem stå i sådana relationer att det faktiskt går lättare för oss än för någon 
som helst annan att locka ur meddelaren vad han vet. Det andra sakförhållandet är 
det, att de allra fl esta av oss äro utgångna ur allmoge- eller arbetarehem, vilket för-
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hållande gör att många skulle i sina egna hem eller bland närmast anhöriga kunna 
göra en rik skörd av värdefullt material.128

Under sina uppteckningsresor rekommenderades ofta stipendiater att vända sig till
en lärare eller präst i närområdet för att få adresser till tänkbara meddelare. Fyra 
av de 112 högproduktiva bygdeforskarna var själva präster. Även om ett relativt
stort antal upptecknare gärna omnämnde sig som skriftställare tycks endast fem ha 
livnärt sig som journalister och/eller författare. Tre hade tidigare varit militärer, sex 
var aktiva inom handeln, bland annat som kringresande försäljare (franska kort och
antikviteter), konfektionsarbetare och innehavare av antik- och cykelaff ärer. Två 
upptecknare verksamma på 1950- och 1960-talen var bibliotekarier och två var
konstnärer till yrket. 15 av de granskade bygdeforskarna var arbetare, bland annat
återfi nns tre byggnads- och möbelsnickare, en smed, en stenarbetare, en målare,
en fi skberedare, tre skogsarbetare, en sömmerska, en vaktmästare, en portvakt och
två fabriksarbetare. Övriga yrken som fi nns representerade är tandläkare, rättare,
pälsdjursuppfödare, posttjänsteman, skogsförvaltare, hembiträde och trädgårdsar-
betare. Den största andelen bygdeforskare (34 av 112 personer) livnärde sig dock 
som lantbrukare och/eller lantarbetare. Flertalet av dessa karaktäriserade sig som
småbrukare och kombinerade sitt mindre jordbruk med exempelvis bleckslageri,
hemsömnadsarbete, korgtillverkning, möbelsnickeri, skomakeri och fabriksarbete.
Andra hade i sin ungdom tjänstgjort som järnvägsarbetare.129 Till exempel hade
den framstående upptecknaren Olof Hagberg varit rallare i USA innan han åter-
vände till Sverige och friköpte en gård.130 Få, om någon, av de högproduktiva byg-
deforskarna tycks ha varit riktigt välbärgade. Ett stort antal av de mer produktiva 
upptecknarna hade istället en svår eller rentav mycket svår ekonomisk situation.
Vädjanden från upptecknare, till exempel om snabb betalning för uppteckning-
arna, ”ty jag är nästan utan sådana, vilket jag förresten brukar vara mästa tiden”,
”det betyder inte så mycket att dö fattig när man vet att man varit med och räd-
dat något av fädernas arv” eller ”jag är utan plats och har det inte så lite svårt”, är
inte ovanliga i Västsvenska folkminnesarkivets brevsamlingar.131 Betalningen tycks
således ha varit ett välkommet tillskott för fl ertalet bygdeforskare. Ett antal bygde-
forskare livnärde sig stundtals mer eller mindre enbart på uppteckningsarbetet, till
exempel skogs- och diversearbetaren Ragnar Nilsson.132

Författarskap och kulturhistorisk insamling
Oavsett yrke, tidsperiod och ekonomiska förutsättningar var det starka intresset
för historia i allmänhet och den lokala muntliga kulturhistorien i synnerhet ut-
märkande för den elit av bygdeforskare som här behandlas. Därutöver hade de en
stor önskan att uttrycka sig i skrift. Åtminstone Anders Carlsson, Anders Ljung,
E.W. Smith, Edvard Erlandsson, Sonja Henningsson, A.G. Bördh och Klas Olofs-
son författade och publicerade egna dikter i tidningar eller samlingar. A.G. Bördh,
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E.W. Smith, upptecknare åt Västsvenska folkminnesarkivet.
Okänd fotograf (i privat ägo).
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Konrad Ekdahl och inte minst Carl Gustaf Bernhardsson var aktiva konstnärer.
Den sistnämnde är känd för sina bohuslänska folklivsskildringar och represen-
terad på bland annat Bohusläns museum. Minst 74 men troligen betydligt fl er
av de 112 granskade bygdeforskarna publicerade vidare artiklar eller böcker av 
kulturhistorisk art. Några av dessa författade enbart ett fåtal artiklar i mer lokala 
tidningar eller tidskrifter men det är inte ovanligt att det snarare handlar om tio-
tals och i vissa fall hundratals artiklar och böcker. Anmärkningsvärt är att ett stort
antal av bygdeforskarna helt eller delvis står bakom större hembygdspublikationer,
ofta i form av sockenskildringar som tar sin utgångspunkt i naturförhållanden och
arkeologiska fynd för att sluta med samtidens föreningsliv, kommunalpolitik och
industriföretag.133

Deras vilja och förmåga att uttrycka sig skriftligt liksom deras stora intresse för
historien visar sig även i de olika dialekt- och folkminnesarkivens samlingar. Som
framgår av tabell 2 fi nns inte mindre än 33 av de 112 granskade bygdeforskarna re-
presenterade i traditionssamlingarna vid Landsmålsarkivet i Uppsala och gällande
engagemanget för Nordiska museet är motsvarande siff ra hela 66.134 Därutöver
var fl era upptecknare aktiva vid mer regionalt arbetande dialekt-, ortnamns- eller
folkminnesarkiv. Inte mindre än tolv av bygdeforskarna var ombud för Riksan-
tikvarieämbetet (RAÄ), vilket är en anmärkningsvärd hög siff ra med tanke på att
antalet ombud per landskap i regel inte var stort.135 Förutom ombuden var ett
par upptecknare aktiva som amatörarkeologer och/eller släktforskare. Bland byg-
deforskarna återfi nns även ett antal ombud för Svenska turistföreningen liksom
medarbetare till något av de västsvenska länsmuseerna.136

Således var det en stor del av de högproduktiva bygdeforskarna som arbetade
för och fi ck betalt av många organisationer inom den kulturhistoriska sfären. Vissa 
sände uppenbarligen samma uppteckningar till fl era olika arkiv, fastän kontrollen
från arkivens sida var relativt hård. I regel jämfördes en upptecknares inskickade
material tämligen omedelbart efter det att ett arkiv fått kännedom om att en upp-
tecknare även arbetade för ett annat arkiv.137 När det gäller de här granskade och
högproduktiva upptecknarna var arkiven dock i många fall redan från början med-
vetna om att samma upptecknare även arbetade för andra organisationer. Som ex-
empel kan en av Nordiska museets tjänstemäns korrespondens med upptecknaren
Edvard Olsson nämnas:

VFF lägger ju huvudvikten vid de andliga folkminnena, medan Nordiska museets
frågelistor i minst lika hög grad taga sikte på den materiella sidan av den gamla 
allmogekulturen, varför vi gärna förmoda, att de bägge institutionerna icke behöva 
konkurrera om Eder förmåga och om forskningsmaterialet, något som Nordiska 
museet ingalunda önskar.138

De olika arkiven informerade varandra om lämpliga upptecknare, vilket är en av 
förklaringarna till att de högproduktiva upptecknarna återfi nns i fl era arkivs sam-
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lingar. Betalningen var givetvis ännu ett skäl till att upptecknarna arbetade för fl era 
olika instanser inom den kulturhistoriska sfären. Men än viktigare var att uppteck-
narna genom att arbeta för fl era arkiv fi ck möjlighet att förmedla olika delar av 
kulturhistorien till forskningen och framtiden. Edvard Olsson är här ett utmärkt 
exempel. Han sände under åren 1920–1936 nära 1 300 sidor uppteckningar till 
Västsvenska folkminnesarkivet. Samtidigt arbetade han för fl era andra arkiv och 
organisationer. Förutom att besvara frågelistor rörande social och materiell kultur 
sände han även olika föremål, bland annat näverkorgar, till Nordiska museets sam-
lingar och belönades härför med en Hazeliusmedalj. Åt Värmlands museum fi ck 
Olsson i uppdrag att införskaff a allmogeföremål. Inför en utställning om julen 
gjorde han uppteckningar rörande jultraditioner åt Karlstads Husmodersförening 
och inför Göteborgsutställningen 1923 lät han tillverka reproduktioner av jul-
gubbar och lussekärvar av halm, karaktäristiska för Olssons hembygd. Åt Norsk 
Folkeminnesamling i Oslo sände han i början av 1930-talet uppgifter om gräns-
traditioner. Till Johan Götlind vid Landsmålsarkivet i Uppsala sände han slutligen 
upplysningar. Då en del av Edvard Olssons uppteckningar även publicerades i 
olika dagstidningar fi ck deras innehåll omgående en större spridning. Han var 
också engagerad i den lokala hembygdsföreningen och bidrog med såväl föremål 
som uppteckningar till dess samlingar.140

Målaren Karl A. Karlsson i Harplinge var en annan som, för att använda hans 
egna ord, deltog i ”häxdansen” vad rörde uppteckningsarbete och hembygdsvård. 
Han grundade Harplinge hembygdsförening och var dess ordförande under 25 
års tid. Karlsson byggde under denna tid upp dess arkiv och föremålssamlingar. 
Samtidigt sände han in nära 1 200 sidor uppteckningar till Västsvenska folkmin-
nesarkivet. För sina insatser åt Nordiska museet belönades han med en Hazelius-
medalj år 1942. Bland de hundratals frågelistor han besvarade under åren 1931 
till 1958 återfi nns bland annat Torparnas bostäder och bohag, Jul, Statare, Arbetslö-
ner, Högkonjunktur och nya levnadsvanor samt r Tro och sed vid husbygge. Tusentals 
dialektordsuppteckningar samt uppgifter om ort- och personnamn sände han till 

Tabell 2. Antal av de högproduktiva bygdeforskarna vid Västsvenska folkminnesarkivet
som även arbetade för RAÄ eller fi nns representerade i andra arkivs samlingar.139
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Landsmålsarkivet i Lund. Av dess tjänstemän blev Karlsson även intervjuad såsom
representant för folkspråket i Harplinge. Därutöver skickade han uppgifter till Var-
bergs museum och under en period på 1930-talet arbetade han som kringresande
upptecknare åt Fredrik Ström. I Harplinge – en bok om hembygden skrev han om
såväl fornminnen och folkminnen som bygdens hantverk, industriella utveckling 
och idrottsföreningars historia. Inom IOGT var Karlsson studieledare.141 Genom
att arbeta för olika organisationer och institutioner med delvis olika inriktningar
kunde alltså upptecknarna förmedla en mer ”hel” eller nyanserad bild av sin hem-
bygds kulturhistoria.

Hembygdsrörelsen och föreningslivet
Något som Edvard Olsson och Karl A. Karlsson hade gemensamt med det stora 
fl ertalet av de produktiva bygdeforskarna var engagemanget i hembygdsrörelsen.
Om det fanns en hembygdsförening på orten var upptecknarna, med ytterst få 
undantag, medlemmar däri. Bland de 112 bygdeforskarna återfi nns vidare inte
mindre än 28 initiativtagare till eller sekreterare/ordförande för olika västsvenska 
hembygdsföreningar eller hembygdsförbund.142 Många andra upptecknare var
också drivande inom den under första hälften av 1900-talet blomstrande folkrö-
relsen. Som exempel kan upptecknarna från Dalsland nämnas.

Av de tretton dalsländska bygdeforskarna som ingår i undersökningen var
merparten aktiva inom hembygdsrörelsen i landskapet samtidigt som de period-
vis arbetade för Västsvenska folkminnesarkivets räkning. Som kommer att framgå 
hade de också sinsemellan omfattande kontakter och kan sägas ha ingått i samma 
kulturhistoriska och hembygdspatriotiska nätverk. Komministern Ivan Marken-
dahl var ordförande i Steneby hembygdsförening. Inom samma förening var hans
vän folkskolläraren Tryggve Heimer sekreterare. Den sistnämndes bror, redaktören
Tage Heimer i Ed, var livligt engagerad inom Dalslands fornminnes- och hem-
bygdsförbund och gav under tre decennier ut tidskriften Dalsländsk hembygd. Hei-dd
merbrödernas och Markendahls gemensamma vän, småbrukaren A.G. Bördh var
sekreterare inom Bolstads hembygdsförening och engagerad inom hembygdsför-
bundets styrelse. Markendahl och Bördh utgjorde förbundets kulturminneskom-
mitté. Den kringresande stipendiaten och zoologen Folke Linder från Åmål hade
starka band till Dalslands hembygdsförbund och byggde upp dess bildarkiv. Lant-
brukaren Emil Eklund, vän och värvad av A.G. Bördh, var under en tid sin hem-
sockens ombud i Södra Dals hembygdsförening och lärarinnorna Maria Aronsson
och Mimmi Fredh var ortsombud för förbundet. Slutligen var rektor Johannes
Henriksson i Dals-Rostock en av den dalsländska hembygdsrörelsens pionjärer
och redan 1923 kallad till hedersledamot i Dalslands fornminnes- och hembygds-
förbund.143 Även bland de högproduktiva halländska bygdeforskarna som ingår
i undersökningen återfi nns ett stort antal grundare av hembygdsföreningar och
lokala museer.144
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Det är inte bara den kulturhistoriska sfären som rymmer spår efter bygdefors-
karna. Snarare är en hög grad av aktivitet inom lokalsamhället istället något som 
karaktäriserar en stor del av de högproduktiva upptecknarna, exempelvis inom 
kyrkan, nykterhetsrörelsen och naturskyddsföreningar.145 Som tidigare framgått 
var dessutom ett antal av bygdeforskarna politiskt engagerade (se kapitel 2.1.)

Att många av bygdeforskarna var kända i lokalsamhället för sin forskargär-
ning framgår av att långa artiklar ofta skrivits om dem, inte bara i samband med 
deras frånfälle utan även i samband med exempelvis födelsedagar, pensioneringen 
och utmärkelser av olika slag. Ord som ”Heimer i Norebyn är ett känt och väl-
känt namn inte blott i hemsocknen utan i hela provinsen”, ”känd hallänning”, 
”notabilitet”, ”hallandsprofi len” samt ”bygdens son” förekommer fl itigt i lokal-
pressens artiklar. Där betonades de vara framstående (om än inte sällan lite un-
derliga) hembygdsforskare. Av fl era av hedersledamöternas och bygdeforskarnas 
verksamhet att döma var det långt ifrån alla som, för att citera Hilding Celanders 
ord om Olaus Olsson i Bräcke på Tjörn, ”höll sig som Geijers Odalbonden till 
jorden”.146 Även om en stor andel av de högproduktiva bygdeforskarna titulerades 
lantbrukare framgår indirekt av deras verksamhet och i bevarad korrespondens att 
de knappast ville arbeta, bli ihågkomna eller karaktäriserade som lantbrukare. Till 
exempel arrenderade Olaus Olsson ut sin gård för att på heltid kunna ägna sig åt 
hembygdsforskningen.147 Av samma anledning sålde hedersledamoten Klas Olofs-
son sin fädernegård, i sju generationer brukad av släkten.148 Men då merparten 
av upptecknarna, till skillnad från Arill, Bergstrand, Celander, Liungman och de 
andra på Västsvenska folkminnesarkivet, inte hade någon akademisk examen och 
varken var förmögna eller på heltid avlönade av ett traditionsarkiv, var snarare 
jorden för många ett sätt att fi nansiera det som förenar fältforskarna (inkluderat 
arkivets representanter) som grupp, det vill säga det stora intresset för skrivandet 
och (lokal)historisk forskning. En av dem som detta i allra högsta grad gäller för 
är den tidigare omnämnde småbrukaren, hembygdsforskaren och upptecknaren 
A.G. Bördh i Bolstad:

Vad som nu rör min gårds skötsel är det naturligtvis sysselsättningen ideligen – för 
en karl – frånsett att grödan är inbärgad. Om jag nu bara tar sikte på detta med ”fä-
dernegården”, som det så vackert bör heta. Tyvärr är jag inte av Karlfeldts läggning 
att jag yves över att jag är av bondeblod – fast jag borde göra det! – utan har istället 
anledning att citera Brask: ”Därtill är jag nödd och tvungen”.149

Långt ifrån alla högproduktiva upptecknare var dock framträdande i lokalsamhäl-
let. Exempelvis Eric Carlsson, E.W. Smith, Ivar Filipsson och F.Hj. Palmqvist tycks 
istället mer eller mindre ha stått utanför gemenskapen i sina respektive hemorter. 
Andra, som Edvard Erlandsson och Sonja Henningsson, var i lokalsamhällena 
kontroversiella, som personer och/eller lokalhistoriska forskare.
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Sti pendiater – skolade upptecknare
Fram till slutet av 1920-talet var det främst göteborgsarkivet som arbetade efter
devisen ”vetenskapen visar målet, hembygden visar medlen.”150 Arkiven i Lund,
Uppsala och Stockholm använde däremot främst skolade samlare.151 Men Väst-
svenska folkminnesarkivets motto kom med tiden, som redan antytts, att få nya 
och oväntade anhängare.

 1928 omorganiserades Nordiska museet och Etnologiska undersökningen
skapades ur Sigurd Erixons byundersökningar. Principen att främst nyttja fackmän
övergavs. Istället började museet bygga upp en organisation av lokalt förankrade
och i ämnet oskolade ortsmeddelare. Dessa försågs sedan med tematiska frågelistor
som utarbetats av de vetenskapligt skolade forskarna.152 Ungefär samtidigt föränd-
rades verksamheten vid Landsmålsarkivet i Uppsala på motsvarande sätt. Ett kon-
taktnät med bygdemeddelare byggdes upp och 1925 började tematiska frågelistor
att distribueras mer kontinuerligt.153 Först i början av 1930-talet sattes en större
kampanj igång för att värva bygdemeddelare. Efter mönster från Nordiska museet
påbörjade lundaarkivet 1932 den ännu pågående frågelistverksamheten.154

Även i Göteborg skedde en oväntad vändning. Upptecknarkårens sammansätt-
ning förändrades drastiskt då Carl-Martin Bergstrand tillträdde som arkivförestån-
dare i mitten av 1930-talet. Kontaktnätet med lokalt förankrade upptecknare mer
eller mindre upplöstes. Samtidigt började ord som ”utkramade”, ”degenererade”
och ”bortskämda” att användas när förut vördsamt betraktade bygdemeddelare
kom på tal.155 Bergstrand menade att de arbetade ”i mindre områden, länge sedan
överarbetade, och nu blott skickade sådant, som de redan tidigare skickat, eller
sådant, som var av ringa eller intet värde”.156

Även om det fortfarande var ett stort antal personer som bidrog med material
till arkivet är det uppenbart att det endast var ett fåtal som prioriterades av Bergst-
rand. Under andra hälften av 1930-talet var han istället offi  ciellt av åsikten, i likhet
med vad von Sydow tidigare hävdat, att insamlingen ”mår bäst av att bedrivas av 
ett fåtal verkligt pålitliga stipendiater och som tillförlitligt kända ortsmeddelare.”157

Ett uppenbart syfte med Bergstrands nyordningar som arkivföreståndare var att
eff ektivisera och underlätta verksamheten i en tid då arkivet i praktiken fi ck allt
mindre resurser. Kort kan betydelsen av upptecknarkårens förändring illustreras
med ett citat av Bergstrand: ”Ju färre människor man har att göra med, ju lugnare
lever man och ju bättre arbetar man”.158 Att arbeta med färre men högproduktiva 
och pålitliga upptecknare förbättrade enligt Bergstrand likaså kvaliteten på det in-
komna materialet: ”Det är utan tvivel bättre att ha ett fåtal duktiga och pålitliga 
arbetare på fältet än ett större antal ojämna.”159 Under det sena 1930- och tidiga 
1940-talet stod stipendiaterna för en stor del av samlingarnas tillväxt. I mitten av 
1940-talet övergavs dock systemet med stipendiater vilket delvis hör samman med
att personligare levnadsberättelser eftersöktes på ett annat sätt än tidigare.

Totalt var 42 stipendiater verksamma vid arkivet under tidsperioden. Könsför-
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delningen bland dem var jämnare än bland bygdeforskarna (24 män och 18 kvin-
nor). Som framgår av benämningen fi ck de av arkivet ett stipendium mot att de 
under en eller ett par månaders tid, ofta under sommaren, arbetade som uppteck-
nare för arkivets räkning. För stipendiet skulle de resa till området (oftast ett härad 
eller ett pastorat) de fått sig tilldelat av arkivpersonalen och inackorderas.160 Väl 
där bedrevs i regel ”översiktlig insamling”, till exempel efter ledning av Bergstrands 
eller Liungmans frågeböcker, eller rörande specifi ka ämnesområden som tidigare 
bygdeforskare i området ej behandlat.161 I några få fall fi ck de även till uppgift att 
kontrollera tidigare inlämnade uppgifter från området, vilket jag återkommer till. 
Som tidigare påpekats var en av deras uppgifter även att på plats i undersöknings-
området intressera nya potentiella bygdeforskare för insamlingsverksamheten.162

Ibland anställdes även stipendiater för genomförandet av särskilda kulturgeogra-
fi ska dokumentationsprojekt, ofta i anslutning till arkivpersonalens egna pågående 
forskning.163 Dessa stipendiater reste i allmänhet omkring i ett större område för 
att intervjua ett stort antal personer om samma begränsade ämne. Inför Hilding 
Celanders arbeten om julseder instruerades exempelvis ett antal stipendiater att 
särskilt dokumentera specifi ka jultraditioner. Ett annat exempel är att fi l. mag. 
Olof Hasslöf reste runt i Bohuslän år 1928 för att dokumentera fi ske- och skär-
gårdstraditioner.164 Året därpå fi ck Ingrid Settergren i uppgift att i samma landskap 
bedriva insamling rörande olika majstångstyper.165

Ingrid Häggström, stipendiat, 
1923. Senare gift med 
Sverker Ek. Okänd fotograf 
(i privat ägo).
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Merparten av stipendiaterna var anställda under somrarna då de var lediga från
sina studier. De fl esta läste historia, nordiska språk (för Hjalmar Lindroth) eller
litteraturvetenskap (för Sverker Ek) vid Göteborgs högskola. Till skillnad från sti-
pendiaterna under såväl tidigare som senare perioder var merparten av dem (12
personer) som var aktiva under åren 1927–1929 utbildade i ämnet efter att ha 
åhört Waldemar Liungmans föreläsningar i ämnet Nordisk och jämförande folk-
minnesforskning.166 Ett fåtal rekryterades dock redan under sin studietid vid Hö-
gre allmänna läroverket för fl ickor, för vilket Hilding Celander var rektor, för att
senare fortsätta under sin tid vid högskolan.167 Som framgår rekryterades en stor
del av de göteborgska studenterna då de läste för personer involverade i arkivet.168

Några få studenter i folklivs- eller (kyrklig) folklivsforskning i Lund och Uppsala 
rekryterades emellertid senare efter inrådan från bland annat Sigfrid Svensson vid
lundaarkivet och Åke Campbell vid uppsalaarkivet.169

Enstaka stipendiater var verksamma under en lång tidsperiod. Så var exempel-
vis fi l. mag. Maja Ericsson verksam åren 1925–1937. Även läroverksadjunkten,
fi l. mag. Helmer Olsson var aktiv under fl era decennier och producerade över 12
000 sidor uppteckningar. Denne påbörjade sin verksamhet som student år 1927
och fortsatte fram tills december 1943 då han tragiskt förolyckades under en upp-
teckningsresa.170 Flertalet av stipendiaterna var dock endast aktiva under en eller
ett par somrar. När de väl hade avslutat sina studier och erhållit ett annat arbete
(eller gift sig) upphörde de med verksamheten vid arkivet. Det tycks således som
om den ekonomiska ersättningen var den huvudsakliga orsaken till att många av 
studenterna överhuvudtaget kom att arbeta som upptecknare. Därmed inte på 
något sätt sagt att de inte tyckte att verksamheten var angelägen.

För ett fåtal personer tycks dock arbetet som stipendiat varit en viktig del av 
karriären. Två exempel härpå är Olof Forsén och Carl-Martin Bergstrand som
avancerade till arkivföreståndare vid Västsvenska folkminnesarkivet från att ha 
varit stipendiater. Professorn i etnografi  och chefen för Göteborgs etnografi ska 
museum, K.G. Izikowitz, arbetade likaså under sin studietid vid högskolan som
stipendiat åt göteborgsarkivet.171 John Granlund reste i mitten på 1920-talet
omkring som upptecknare i norra Värmland. Senare blev han amanuens vid Väst-
svenska Folkminnesarkivet under några få år varefter han fortsatte sin karriär vid
Nordiska museet där han sedermera blev professor under åren 1959–1969.172

Även den tidigare nämnde stipendiaten Olof Hasslöf fortsatte sin karriär inom äm-
nesområdet. Han blev sedermera docent och intendent vid Statens sjöhistoriska 
museum åren 1946–1967.173 

● ● ●

Sammanställningen ovan visar att en stor del av fältforskarna hade ett krävande
yrkesliv och utförde arbetet åt folkminnesarkivet vid sidan om sitt ordinarie arbete,
studier eller som pensionärer.174 Utmärkande för bygdeforskarna är deras starka 
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kulturhistoriska intresse i kombination med en vilja att uttrycka sig i skrift; det-
samma gäller fl era stipendiater. Uppenbart är att det stora fl ertalet bygdeforskare 
även ville förmedla sina kunskaper om det förgångna till samtiden och eftervärl-
den genom publikationer, föreläsningar och dylikt. Ett stort antal av de granskade 
upptecknarna fungerade också närmast som experter på sin hembygds historia 
och tecknade mer eller mindre dess offi  ciella historia i form av sockenböcker och 
tidningsartiklar. Utmärkande är också att bygdeforskarna i regel hade starka band 
till området där de verkade. De var aktiva i lokalsamhället, engagerade i föreningar 
och i det politiska arbetet. Värmlänningen Gösta Johannesson sammanfattade det 
i efterhand väl: ”Jag kan alltså säga att jag följt parollen Gräv där du står…”.175

Bland stipendiaterna återfi nns huvudsakligen studenter i humanistiska ämnen. 
En stor del av dem tycks ha betraktat arbetet för arkivet såsom ett sommarjobb 
och fortsatte inte med uppteckningsarbetet efter det att de var utexaminerade och/
eller gifte sig. För några få stipendiater tycks uppteckningstiden ha varit en del 
av karriären. Stipendiaterna var högutbildade och i varje fall männen kom efter 
utbildningstiden i regel att få statusfyllda och i några fall välbetalda arbeten. Men 
över hälften av dem var födda i landsbygdssocknar. Exempelvis Stina Christens-
son (gift Bergman) var en av dem som var ”uppväxt bland allmogen” och som 

Stina Christensson, en av 1930-
talets mest produktiva stipendiater. 
Okänd fotograf (i privat ägo).
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menar att detta förmodligen gjorde det både ”roligare och lättare för mig att börja 
göra folkminnesuppteckningar.”176 Arkivets personal tycks också ha försökt placera 
stipendiaterna i närheten av sina födelse- eller uppväxtorter.177 Så fi ck exempelvis
göteborgskan Elsie Th urén tjänstgöra i Göteborg, Ulla Ramel arbeta i Bohuslän
medan stipendiaterna Jöns Lundsgård, Hilding Sköldenborn och Bror Jansson
huvudsakligen arbetade i de delar av Halland där de tidigare bott. Flera av sti-
pendiaterna, exempelvis Margot Nilson, var även uppvuxna under enklare förhål-
landen. Bjarne Hodne har funnit att många av de som deltog i uppbyggandet av 
den norska nationalkulturen – präster, lärare, forskare och tjänstemän – stod nära 
folket och delvis själva hade samma sociala bakgrund.178 Detsamma, menar jag,
utmärker huvuddelen av de högproduktiva upptecknare som var verksamma vid
Västsvenska folkminnesarkivet.

Till stor del sökte således arkivet arbeta efter parollen att folkets historia skulle
nedtecknas av folket själv, vilket även i hög grad skedde i praktiken. Merparten
av de högproduktiva upptecknarna stod eller hade stått sina meddelare socioeko-
nomiskt och/eller socialt nära. Det är också uppenbart att detta i än högre grad
är fallet om man granskar de upptecknare som inte medtagits i undersökningen,
det vill säga de som inte bidragit med mer än 150 sidor uppteckningar till arkivets
samlingar. Min uppfattning är att arbetare och jordbrukare dominerar bland de
lågproducerande upptecknarna. Härvidlag anknöt Västsvenska folkminnesarki-
vet till den politiska vänsterns syn på traditionsinsamlingen som ett demokratiskt
projekt, vilken tidigare skisserats. Folkets minnen skulle idealt sett nedtecknas av 
folket själv.
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Anvisningar för upptecknare av folkminnen, använda vid Göteborgsarkivet från 1920-
till 1960-talet.  Anvisningarna användes även vid Landsmålsarkivet i Uppsala.
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Detta, troligen enda kvarvarande, exemplaret användes av stipendiaten
Margot Nilsson på 1920-talet (i privat ägo).
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3.2. Instrukti oner: från tanke ti ll text
”Vad ska samlas och upptecknas”, frågade Johan Kalén retoriskt under ett instruk-d
tionsföredrag på 1920-talet för att kort därefter själv svara: ”Alltihop. Punkt. Så 
mycket som möjligt av det som begränsas av termen folkminnen. Intet får ratas. 
Intet är för stort och intet för obetydligt att få komma med.”179 Kaléns ord går stick 
i stäv med tidigare forsknings slutsatser rörande de svenska traditionsarkivens in-
samlingsverksamhet. Däri framställs snarast arkivens företrädare som ”traditions-
poliser” som genom strikta defi nitioner, hårt hållna upptecknare, kriarättning och 
inte minst detaljerade frågelistor styrde insamlingsverksamheten. På så sätt antas 
forskarna vid arkiven ha konstruerat bilden av ett idealsamhälle, mer återspeglande 
deras egen syn på det förgångna än något annat.

Johan Kaléns ståndpunkt var långt ifrån unik. I fl era av arkivets pristävlingar 
betonades det att deltagarna skulle ”utgå ifrån, att allt, som rör gammal tid, bör 
räddas åt eftervärlden.”180 I en annan tävling påpekades att den stora vikten av 
”att våra folkliga traditioner, av vad slag de vara månde, upptecknas och tillvara-
tagas.”181 Att dokumentera allt är givetvis en utopi, vilket tidens traditionsforskare 
med all sannolikhet var högst medvetna om. Urval är en nödvändighet vid all 
dokumentationsverksamhet. Redan vid användande av begreppet ”folkminnen” 
i arkivets namn har ett urval, om än vagt, gjorts. I föreliggande kapitel kommer 
termerna folkminne och folkliv indirekt att granskas. Vad inrymdes i begreppen? 
Förändrades begreppens innebörd? Återger samlingarna traditionsforskarnas syn 
på det förfl utna? Eller gavs även upptecknarna, i enlighet med den politiska vän-
sters tankar om demokrati och traditionsinsamling, möjlighet att förmedla sin syn 
på det förfl utna till forskningen och framtiden genom insamlingsverksamheten?

Uppgift en
Tidigt författade göteborgsarkivets representanter artiklar och småskrifter rörande 
tillvaratagandet av folkets minnen, vilka skulle fungera som ledning för uppteck-
narna. Nämnas kan Riktlinjer för folkminnesinsamlingen (1920), Anvisningar för 
folkminnesuppteckning (1921), g Våra gamla (1923) och a Folkminnen och folkmin-
nesinsamling (1924), författade av David Arill och godkända av föreningens styrel-g
se.182 Tro, sed och sägen (1924) innehöll såväl anvisningar som exemplifi eringar.183

Ett kortare instruktionsblad, avsett som ledning för upptecknare i fältet, trycktes 
av Västsvenska Folkminnesarkivet på 1920-talet och kom att delas ut till uppteck-
nare ända fram till 1960-talet. Det nyttjades även av Landsmålsarkivet i Uppsala 
(jfr sid. 129 f.).184

Även om de tryckta instruktionshäftena fyllde viktiga funktioner kunde de inte 
ersätta personliga kontakter. Genom omfattande korrespondens och personliga 
besök gav till en början främst David Arill anvisningar, kritik och uppmuntran 
till såväl stipendiater som bygdemeddelare. Då verksamheten, genom institutets 
grundande, vidgades både geografi skt och personellt omöjliggjordes samtidigt 
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Arills uppgift att, vid sidan av sitt ordinarie yrke som lärare, ensam handha kon-
takterna med fältforskarna. Enskilda ledamöter av föreningens och institutets sty-
relse utnämndes istället till insamlingsledare för ett eller fl era landskap. David Arill
inskränkte således sin verksamhet till att som insamlingsledare planera, handha 
och kontrollera dokumentationsverksamheten i Bohuslän under åren 1926 till och
med våren 1933 (med undantag av en period under 1931 då Olof Hasslöf istäl-
let handhade ledarskapet för den bohuslänska insamlingen). Även för Värmland
fungerade den i Torsby bosatte Arill som insamlingsledare under 1926 och halva 
1927. Därefter tog kyrkoherde J.V. Palmqvist, författare till avhandlingen Rester 
av primitiv religion bland Värmlands fi nnbefolkning, över verksamheten i ett årsgg
tid för att sedan efterträdas av licentiaten Olof Forsén (1929–1931). För Hal-
land fungerade Johan Kalén som ledare under en längre tidsperiod (1926–1932)
medan Hilding Celander (1926–1928) och Forsén (1928–1931) fungerade som
insamlingsledare för Dalsland. Liungman ansvarade under en period (1926–1927)
för dokumentationen av västgötska folkminnen för att efterträdas av först Kalén
(1927–1928, 1929–1931) och sedan Forsén (1928–1929). Därefter kom dåva-
rande arkivföreståndaren Carl-Martin Bergstrand att ensam leda insamlingsverk-
samheten i hela göteborgsarkivets undersökningsområde.185 Förutom kontakten
med upptecknarna i respektive landskap var insamlingsledarens uppgift att utifrån
redan befi ntliga samlingar föreslå vilka geografi ska och ämnesmässiga områden
som skulle prioriteras.186

Folkminnen
Som en viktig del av arkivets dokumentationsverksamhet anordnades pristävlingar
i den västsvenska pressen. Hösten 1919 utlystes den första tävlingen. Ämnet för
tävlingen, som ägde rum i Lantmannabladet, var ”Gåtor”. Resultatet blev dock tt
magert, till skillnad från den i stort sett samtida tävlingen ”Hur fi rades jul förr i ti-
den?” i Handelstidningens veckoblad. Över hundra bidragsgivare deltog i tävlingendd
som resulterade i att nära tusen sidor uppteckningar kunde föras in i folkminnes-
samlingarna. Succén gjorde att tävlingen följdes av fl era i olika västsvenska tid-
ningar av skilda färger.187 1922 upprättades en särskilt folkminnesavdelning, kallad
”Tro, Sed och Sägen”, i Handelstidningens Veckoblad. Därigenom fi ck folkminnes-dd
föreningen möjlighet att mer kontinuerligt anordna pristävlingar; att skapa ytterli-
gare en förbindelse mellan sig och upptecknarna. Tävlingarna inleddes i regel med
en större agitatorisk artikel om folkminnen och dess insamling, följt av en fråge-
lista. Under tävlingstiden, i regel någon månad, publicerades sedan kontinuerligt
påminnelser, nya frågor, instruktionsuppsatser och exempel på inkommet material
i tidningen. Tävlingen avslutades med att vinnarna presenterades, bok- och pen-
ningpris delades ut och ytterligare en serie artiklar bestående av tävlingsresultatet
publicerades. Under tävlingens gång stod tävlingsledarna brevledes i kontakt med
deltagarna och kunde därigenom ge anvisningar och nya direktiv.188
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Pristävlingen ”Bohuslänska folktraditioner”.
Lysekilsposten 1924-12-16.
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Ett trettiotal pristävlingar utlystes under åren 1919 till 1944. Som ett resultat
därav införlivades drygt 25 000 sidor uppteckningar i Västsvenska folkminnes-
arkivets samlingar, merparten från tävlingar utlysta under 1920- och början av 
1930-talet. Pristävlingarna kan grovt delas in i två kategorier. En del var geografi skt
avgränsade men allsidigt utformade tävlingar såsom ”Bohuslänska folktraditioner”
(1924), ”Värmländska folkminnen” (1924), ”Dalslandstävlan” (1927) och ”Folk-
minnen i Ulricehamnsbygden” (1933). Andra pristävlingar var mer monografi skt
inriktade och behandlade ämnen som ”Gåtor” (1919), ”Från vaggan till graven”
(1928–1929), ”Fiske och sjöfart” (1931) och ”Ur soldat- och lägerlivet” (1931).
Tävlingarna var ett sätt för arkivet att med förhållandevis ringa kostnader erhålla 
ett stort material.189 Minst lika viktigt var dock möjligheten att bland tävlingsdel-
tagarna rekrytera mer permanenta bygdeforskare och på så sätt utöka den stab av 
lokalt arbetande upptecknare som var knuten till arkivet.190

Såsom separata tryck kom pristävlingarnas frågor även att distribueras till upp-
tecknarna. Att vid intervjutillfällena medföra skriftliga frågelistor sågs av arkivet
som nödvändigt för att inte detaljer, av särskilt intresse för forskningen, skulle
förbigås.191 Alltsedan föreningens grundande hade därför, som komplement till
personliga instruktioner, särskilda frågelistor utarbetats till ledning för insamlings-
arbetet. Listorna var av varierande storlek, oftast monografi ska till sin karaktär och
trycktes i regel dels i föreningens publikationer, dels som särtryck. Såväl pristäv-
lingar som frågelistor var ofta direkt kopplade till göteborgsarkivets representanters
forskningsintressen. Utöver Västsvenska folkminnesarkivets egna frågelistor an-
vändes även Folkminnen och folktankars frågeformulär och de vid Landsmålsarki-s
vet i Uppsala utarbetade dialektologiskt och folkloristiskt inriktade samt Nordiska 
museets mer etnologiskt präglade listor. För en förteckning över vid Västsvenska 
folkminnesarkivet nyttjade frågelistor och utlysta pristävlingar, se bilaga 1.

De många frågelistorna uppfattades, både av insamlingsledarna och uppteck-
narna, som opraktiska och otympliga att arbeta utifrån. Styrelsen för institutet
för folkminnesforskning gav därför sin arkivföreståndare Waldemar Liungman i
uppdrag att utarbeta en särskild frågebok upptagande ”allt det viktigaste av folk-
minnesstoff et.” I samråd med göteborgsarkivets övriga, och även bland annat upp-
salaarkivets, representanter färdigställdes Liungmans Frågebok för folkminnesinsam-
ling under försommaren 1927.g 192 Frågeboken inleds med en kort instruktion om
uppteckningsmetodik samt en särskild uppmaning till dess användare att särskilt
noggrant nedteckna allt som berättades om ”gudaväsen, som i insamlingshänse-
ende står i en klass för sig”. Därefter följde drygt sjuttio sidor med sammanlagt
tusentals frågor, sorterade under nedanstående rubriker:193

Övernaturliga väsen. Naturväsen (s. 9–18), Tjänsteandar (s. 18–21), Byggnadsväsen
(s. 21–22) och Drakar, ormar och fi skar (s. 22–23). Förvandlade. Maran (s. 23–24)
och Varulven (s. 24–25). Människor med övernaturlig förmåga. Kloka (s. 25–31) och
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Naturföremål (s. 31–33), Livets högtider och skickelser. Födelse, dop och föreställ-
ningar om det späda barnet (s. 33–37), Frieri och bröllop (s. 37–44) och Död och 
begravning (s. 44–49). Hus, hem och umgängesformer. Husbygge och fl yttning (s. 
49–50) och Umgängesformer (s. 50–51). Utomhusarbeten. Jordbruk (s. 51–57) och 
Husdjur (s. 57–60). Årets högtider. Tiden från Lucia till Knut (s. 60–69), Festbruk 
knutna till växlande vårhögtider (s. 69–73), Påsk med fastlagen (s. 73–75), Pingst 
(s. 75), Midsommar (s. 75–77), Vårhalvåret i övrigt (s. 77–79), Hösthalvåret i öv-
rigt (s. 79–81) och Tideräkning (s. 81–82).194

Även om såväl Västsvenska folkminnesarkivets egna som systerarkivens frågelistor 
också fortsättningsvis kom att användas blev Liungmans frågebok de västsvenska 
upptecknarnas huvudsakliga insamlingsinstrument från 1927 fram till 1934, då en 
ny frågebok publicerades. Först två år efter Bergstrands tillträde som arkivförestån-
dare publicerade Institutet för folkminnesforskning hans minsta men samtidigt 
kanske mest betydelsefulla bok – Frågebok för folkminnesinsamling.gg 195 Den kom 
att ersätta Waldemar Liungmans tidigare bok med samma namn och dessutom de 
många tidigare av föreningen tryckta eller stencilerade frågelistorna. Den nya bo-
ken tillkom på initiativ av Bergstrand och granskades av Hilding Celander innan 
den trycktes och distribuerades. Dess frågor formulerades utifrån och uppställdes 
efter ledning av arkivets realkatalog (se bilaga 2). Dessutom hade Bergstrand vid 
bokens utarbetande genomgått arkivets utlåningsjournaler. Ämnesområden som 
tidigare frekvent hade efterfrågats av externa forskare blev nu föremål för direkta 
frågor.196 På sina tjugofem sidor innehöll boken totalt femhundra numrerade frå-
gor, uppdelade i följande kategorier:

Odens jakt (fråga 1–3), Djävulen (4–11), Vattenväsen (12–22), Skogsväsen (23–
30), Bergväsen (31–35), Jättar (36–39), Troll (40–45), Älvor (46), Vättar (47–48), 
Tomtar (49), Spiritus (50–53), Bjäran (54–58), Kyrkogrim (59–60), Lyktgubbar
(61–64), Gastar (65–67), Drakar, ormar och fi skar (68–77), Myling (78–79), 
Spöksägen (80–81), Spökeri (82–87), Mara (88–89), Varulv (90–92), Häxor 
och trollkarlar (93–102), Årsgång (103–106), Läkekonst (107–125), Svartkonst 
(126–147), Frimurare (148), Mästerskytt (149–151), Skatter (152–159), Natur-
föremål (160–171), Kyrkklockor (172–174), Krig och fejder (175–176), Farsoter 
(177–180), Herremän och fruar (181–182), Domare och rättsväsen (183–186), 
Hantverkare (187–191), Legender (192–194), Föremåls språk (195–196), Kungar 
(197–198), Födelse och dop (199–219), Frieri och bröllop (220–233), Död och 
begravning (234–248), Husbygge och fl yttning (249–255), Hemmet (256–260), 
Husligt arbete (261–272), Vårarbete (273–290), Slåtter, skörd och tröskning (291–
308), Husdjur (309–326), Husdjurens sjukdomar (327–345), Slakt (346–357), 
Jakt (358–364), Fiske (365–372), Lucia (373–384), Tomas (385–386), Julafton 
(387–400), Annandag jul (401–405), Nyår (406–410), Trettondedagen och Knut 
(411–414), Påsk (415–419), Midsommar (420–422), Vårhalvåret (423–438), 
Hösthalvåret (439–451), Tideräkning (452–453), Veckodagarna (454–457), Djur 
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(458–469), Växter (470–481), Himlakroppar (482–488), Naturfenomen (489–
493), Festeldar och nödeldar (494–495), Luftfärder (496–497) och Marknader
(498–500).197

I likhet med Liungmans, fastän i än högre utsträckning, behandlar de femhundra 
frågorna i Bergstrands bok folkminnen i en snäv defi nition. Till exempel fi nns
under rubriker som ”Husligt arbete”, ”Vårarbete” samt ”Slåtter, skörd och trösk-
ning” nästintill enbart frågor om trosföreställningar, talesätt och dylikt. Hur man
praktiskt gick tillväga vid nämnda arbeten efterfrågas däremot inte.198 Västsvenska 
folkminnesarkivets primära intresse under 1920- och 1930-talen var således de
”egentliga” folkminnena, folklig dikt, tro och sed, något som stundtals påpekades
för upptecknarna:

Jag får därvid erinra om att det naturligtvis alltjämt är den andliga kulturen som
ligger oss närmast om hjärtat. Jag ber Er därför i första hand uppmärksamma säg-
ner och tro och sed. […] I anslutning därtill kan jag också nämna att en del av de
skildringar Ni redan sänt oss om byggnadsskick, heminredning etc. inte ha så stort
intresse för oss. Skola sådana uppgifter ha fullt värde, måste de göras i samband med
insamling av föremål, uppmätning, planritning etc., som det ligger helt utanför vår
verksamhetskrets att anordna. Detta behöver inte alldeles avskräcka er från att ned-
skriva uppgifter om hithörande ting. Som komplement till skildringar av folklivet
ha de naturligtvis i många fall ett visst intresse.199

Folkliv
Från att fram till 1940-talet instruerat ha upptecknarna att huvudsakligen efter-
fråga vad som ofta omnämndes som egentliga folkminnen – ”allmogens genom
tradition bevarade andliga kultur” – så kom Västsvenska folkminnesarkivet med
tiden att även intressera sig för deras ”materiella kultur och yttre levnadsförhål-
landen.”200 Inte minst kom frågelistorna om städernas folkliv och Bergstrands
frågelista Fabriksarbetare att utgöra vändpunkten.e 201 I slutet av 1940- och början
av 1950-talet författade Carl-Martin Bergstrand även ett par andra stencilerade
frågelistor. En del av dem rörde mestadels ”folkliga” föreställningar. Födelse och dop
(1940-tal), Bröllop (1947), p Husdjurens sjukdomar (1947),r Vargar (1940-tal) ochr
inte minst Svartkonst (1947) kan här nämnas. Men merparten av de nya frågelis-t
torna – exempelvis Hantverkare (1940-tal), e Tattarkolonien på Mjäla mo (1947),o
De fattigas förvärvsarbete (1948), e Sjukkassor (1950) och r Bondeseglationen (1953)
– berörde huvudsakligen vad som i samtiden skulle defi nieras som social och ma-
teriell kultur. 

Under efterkrigstiden intensifi erades också Västsvenska folkminnesarkivets an-
vändande av andra arkivs frågelistor. 1953 rekvirerade till exempel Carl-Martin
Bergstrand frågelistorna Husdjurens skydd och sjukdomar, Sädens torkning och in-
bärgning, Ljuster, Västgötarnas handel I-II, Kyrkbåtar, Korgmakare och korgmakeri,



E L I T E N S  M O T B I L D E R ?  | 1 3 7 

Nyodling, Fårskötsel, Nödår, Arbetsvandringar, Sägner om frimurare, Gamla åker-
bruksredskap, Skinnberedning, Mjärde och lana, Bönder som skeppare och redare och e
slutligen Vass och säv av Nordiska museet.v 202 Av andra frågelistor som utarbetats av 
andra arkiv men särskilt frekvent nyttjades av Västsvenska folkminnesarkivet kan 
De obesuttna, Arbetsfördelningen inom lanthushållet och t Samhällsklasser nämnas.r 203 

Carl-Martin Bergstrands egen Frågebok för folkminnesinsamling med sina ”folk-g
minnesfrågor” användes visserligen ända fram till hans pensionering.204 Men från 
slutet av 1940-talet och framåt skriver Bergstrand i klarspråk gång på gång till såväl 
kolleger som enskilda upptecknare att han ansåg att den ”sociala” folkkulturen 
borde prioriteras framför den ”andliga”:

Nu för tiden sysslar vi inte mycket med jättar och tomtar med mera sådant utan 
mest med sociala frågor, som t.ex. emigrationen, fattigvården, arbetslivet, samhälls-
klasser o.s.v. men även med en del sådant, som man i begynnelsen föga tänkte på 
att efterfråga på folktrons och folksedens område.205

Uppenbart är att arkivets intressesfär hade vidgats rejält. Förvandlingen från att ha 
varit ett renodlat folkminnesarkiv till att även bli ett folklivsarkiv hade påbörjats. 
Förändringen inleddes i samband med stadsundersökningarna i slutet av 1930-ta-
let. Men det var först senare, i slutet av 1940-talet, som merparten av det nyinsam-
lade materialet rörde sådant som i samtiden defi nierades som folkliv. Förklaringen 
kan man delvis fi nna i de ibland framförda påståendena om att ”allsidiga” folkmin-
nessamlingar nu fanns från Västsverige men även andra faktorer, som nedan ska 
skisseras, medförde att arkivet förändrades.206

En förklaring är att Västsvenska folkminnesarkivet följde folkkulturforskning-
ens allmänna förändring. Som ovan påpekats hade denna två huvudsakliga in-
riktningar. I främst Stockholm men även i Uppsala dominerade med dåtidens 
ordval utforskningen av allmogens materiella och sociala kultur (allmogeetnografi /
folklivsforskning/etnologi). Dess andliga sidor (folkminnesforskning/folkloristik) 
fokuserades däremot länge i Göteborg och Lund. Talande är att von Sydows lun-
densiska och Liungmans göteborgska docentur var i ”Nordisk och jämförande 
folkminnesforskning” medan Lithbergs professur i Stockholm benämndes ”Nord-
isk och jämförande folklivsforskning”.207 När Liungman fl yttade från Göteborg i 
slutet av 1920-talet upphörde hans undervisning vid högskolan och hans docentur 
avvecklades 1931. Med några få och korta undantag bedrevs därefter ingen folk-
loristisk eller etnologisk undervisning i Göteborg under min undersökningspe-
riod.208

Från lundahåll hade man länge försökt få till stånd en professur för von Sy-
dows räkning. Redan 1918 hade en aktion med tillhörande insamling iscensatts i 
Lund för att få till stånd en folkminnesprofessur. Men försöket misslyckades och 
istället tillsattes Lithberg som professor i folklivsforskning i Stockholm. Ytterligare 
lundensiska försök gjordes under 1920- och 1930-talen men det var först på våren 



1 3 8  |  F O L K E T S  M I N N E N

1940 som en personlig professur inrättades åt den då 61-årige von Sydow. Men
ämnet för hans professur var inte ”folkminnesforskning” utan ”folkkultursforsk-
ning”. Alltså rörde den, enligt dåtidens defi nitioner, både andlig och materiell kul-
tur. Beteckningen kan inte ses som något annat än en motgång för von Sydow och
de andra som kämpat för att folkminnesforskningen, precis som i grannländerna,
skulle förbli ett självständigt ämne vid de svenska lärosätena. När von Sydow ef-
ter några få år pensionerades rekonstruerades professuren och fi ck, efter stock-
holmsk modell, benämningen Nordisk och jämförande folkkulturforskning med
bihanget ”särskilt etnologisk”.209 Även om motsvarande professur i Uppsala fi ck 
bihanget ”särskilt folkloristisk” och tillsattes av lingvisten Dag Strömbäck så hade
den stockholmska modellen med ett enhetsämne vunnit hegemoni i landet.210 I
mångt och mycket på folkminnesforskningens/folkloristikens bekostnad. Kampen
inom folkkulturforskningen var avgjord; än idag är folkloristiken i Sverige en del
av etnologiämnet.

En annan, och minst lika viktig, förklaring till göteborgsarkivets utvidgade in-
tressesfär är att det med tiden blev allt svårare att dokumentera den ”förindustriel-
la” allmogekulturen i allmänhet och folkminnen i synnerhet; i varje fall utifrån de
gamla premisserna. För varje verksamhetsår fanns det helt enkelt allt färre personer
att tillgå som själva upplevt årtiondena efter 1800-talets mitt, som till en början var
Västsvenska folkminnesarkivets primära målsättning att dokumentera. Ett tydligt
exempel på detta fi nns i Bergstrands korrespondens med Brita Egardt vid arkivet i
Lund. Inför sin avhandling Hästslakt och rackarskam vände sig Egardt till Västsven-
ska folkminnesarkivet för att få uppgifter om hästslaktarna i allmogesamhället.211

Bergstrand försåg henne med hundratals äldre uppteckningar om rackarnas liv 
och leverne. Men när det gällde ”hästfl ottens” ofta speciella begravningar fanns det
nästintill ingen information i arkivets samlingar. Carl-Martin Bergstrand konsta-
terade uppgivet att arkivet ”hade kunnat få in hundratals uppgifter härom” om det
inte hade varit för att han försummat att instruera upptecknarna att särskilt ställa 
frågor om ämnet. Men nu, i slutet av 1950-talet, menade Bergstrand att det var för
sent att bedriva insamling därom. Istället rekommenderade han därför Egardt att
vända sig till dödböcker och annat material i landsarkivens samlingar.212

När det gällde folkminnen, men däremot inte i lika hög grad folklivet, ansågs
fortsatt insamling mycket svår, nästintill omöjlig, vilket Bergstrand stundtals fram-
höll för arkivets upptecknare:

Ni förstår, att medan det inte fi nns mer än ett fåtal personer, som minnas sägnerna,
så har varje människa med någorlunda bibehållna själsförmögenheter åtskilligt att
berätta om livet och förhållandena i bondgård eller torparstuga under sina upp-
växtår.213

Insamlingen medelst intervjuer koncentrerades därför till folklivets sidor. Samti-
digt, i en allt högre utsträckning började Carl-Martin Bergstrand från 1950-talet
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och framåt att utforska folkminnena i det förindustriella Sverige på andra sätt än 
genom intervjuer. Efter arbetstiden på Västsvenska folkminnesarkivet började han 
på kvällstid besöka landsarkivet där han excerperade volym efter volym. Ett urval 
av de tusentals avskrifterna publicerade han senare i otaliga böcker, vilket jag åter-
kommer till.214

Stadens traditioner
Staden, dess invånare och deras kultur hade länge utmålats som ett hot mot folk-
kulturen. Städerna framställdes som motsatser till det förgångna och landsbygden. 
Men klyftan mellan land och stad höll på att utplånas. Striden mellan de två kul-
turströmningarna var alldeles snart ändad. Merparten av de ”gamla traditionerna 
[har] redan smulats till stoft under den nya tidens järnskodda klackar”.215 Det 
var därför bråttom att rädda de sista resterna av allmogekulturen. Stundtals, mest 
i propagandistiskt syfte får man anta då merparten av traditionsforskarna själva 
valde att bo i städer, framställdes städerna som osvenskare och destruktiva.

Fram till slutet av 1930-talet var Västsvenska folkminnesarkivets insamlings-
verksamhet helt inriktad på landsbygden och dess traditioner. Ordet socken var till 
och med förtryckt på uppteckningsblanketterna som användes. Men i samband 
med krigsutbrottet genomfördes den första reguljära stadsundersökningen. Arki-
vets fl itigaste upptecknare, skogsarbetaren Ragnar Nilsson, sändes till Karlskoga 
och senare under året även till Kristinehamn och Filipstad.216 Av Västsvenska folk-
minnesarkivet hade han bland annat utrustats med två nya frågelistor utarbetade 
av Åke Campbell vid Landsmålsarkivet i Uppsala: Stad och stadsbo (M 143) samt o
Sägner om städer och deras invånare (M 144). Brevledes poängterades att det nu e
gällde att uppsöka i städerna ”infödda” och att Nilsson även i framtiden kunde 
räkna med att få uppteckna städernas folkminnen.217

Under slutet av 1930-talet pågick även diskussioner mellan arkiven rörande 
tillvaratagandet av städernas traditioner. Särskilt Åke Campbell påpekade att det 
nu fanns mycket rikhaltiga samlingar från den västsvenska landsbygden. Alltså 
fanns det tillräckligt med material från landsändan ”till det största nationella verk 
som vår forskargeneration förmodligen får utföra” – Atlas över svensk folkkultur.218

Men från de västsvenska städerna fanns det i stort sett inte en enda uppteckning. 
Sveriges ”gamla historiska bygdestäder bygdestäder” med sin speciella folklore låg i 
princip oundersökta menade Campbell.219 ”Här är ett arbetsfält, som erbjuder nya 
möjligheter för systematisk folkloristisk undersökning.”220 Arkiven i Göteborg, 
Lund och Uppsala kom också att samlas kring ett gemensamt projekt om städernas 
folklore. Särskilda frågelistor författades, ansökningar skrevs och de enskilda stä-
derna delades upp mellan de olika arkiven. Uppsalaarkivet, särskilt Åke Campbell 
och amanuensen Richard Broberg, var de drivande krafterna. Det var huvudsakli-
gen de som utformade ansökningar, frågelistor och instruktioner till upptecknare. 
Uppsalatjänstemännen var hjärnorna bakom projektet och såväl göteborgs- som 
lundaarkivet kom huvudsakligen att arbeta utifrån deras riktlinjer.221
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Projektet inleddes med en massiv, och för att nyttja Åke Campbells ord, ”or-
dentligt upplagd presspropaganda”.222 Tidningar bjöds in till arkiven och dess fö-
reträdare fi ck via artiklar möjligheten att presentera projektet och dess syfte för
allmänheten. Bergstrand och hans kolleger framhöll utåt att folkminnesarkiven
tidigare alltför ensidigt koncentrerat sig på landsbygden och dess kultur. Men
”önskemålet att få till stånd en systematisk uppteckning av städernas folkmin-
nen kan inte längre avvisas.”223 I fortsättningen skulle därför inte bara landsbyg-
dens utan exempelvis även ”verkligt göteborgsk tradition” räddas åt framtiden och
forskningen.224 Förutom den i alla sammanhang närvarande räddningstanken
framhölls även arbetets betydelse för såväl vetenskapen som nationen: ”I en tid då 
nationell egenart och kulturell självbestämmanderätt framför allt äro av nöden ha 
vi helt enkelt inte råd att förlora städernas folkliga traditioner.”225

För arkivens del hade kampanjen två huvudsakliga syften. Dels kunde intres-
serade och tänkbara meddelare uppmanas att själva kontakta arkiven, dels skulle
en opinion väckas för undersökningarnas genomförande, vilket i sin tur skulle öka 
möjligheterna att få externa anslag.226 Det sistnämnda syftet var det avgjort vik-
tigaste. I fl ertalet artiklar nämns också att ansökningar just skickats in till städer-
na.227 Summan som äskades påpekades vara ”ganska” blygsam och arbetet skulle
genomföras så fort ”städernas fäder behjärta vår framställning”.228 Det framställdes
alltså som arkiven hade tagit sina ansvar, förberett undersökningarna och till och
med skaff at lämpliga upptecknare. Nu var det upp till städerna själva om deras
minnen skulle dokumenteras – för vetenskapens och nationens väl.229 I samband
med kampanjen uppvaktades dessutom medlemmar i städernas fullmäktige eller
drätselkammare. Resultat lät inte vänta på sig. Inte mindre än tio städer kom att
bidra med 200–400 kronor vardera till göteborgsarkivet. Därutöver betalade Gö-
teborg i två omgångar ut sammanlagt 2 000 kronor för tillvaratagandet av stadens
minnen.230 Projektet blev därmed verklighet. Åren 1939–1945 bedrevs också in-
samling i ett stort antal västsvenska städer. Göteborgsarkivet valde främst att arbeta 
med tidigare nyttjade upptecknare, främst stipendiater.231 På några få år resulterade
insamlingen i att över femtusen sidor uppteckningar kunde föras in i institutets
samlingar. Kopior av materialet skickades till de anslagsbeviljande städerna.232

Upptecknarna i städerna instruerades ungefär på samma sätt som de som
arbetade på landsbygden. Utifrån uppteckning ”direkt ur folkmun” skulle ”den
muntliga traditionen samt en förstahandsskildring av äldre sed och folkliv” prio-
riteras.233 Förutom de två tidigare nämnda frågelistorna författades en omfattande
Frågebok för uppteckning av städernas traditioner och ytterligare elva listor av uppsa-r
laarkivets tjänstemän.234 En stor del av frågelistorna rörde fi randet av årshögtider.
Det var också högtidssederna – i synnerhet Lucia- och julsederna – som framhölls
som speciellt värda att dokumentera av göteborgsarkivets representanter. I fl ertalet
artiklar efterlystes särskilt meddelare villiga att berätta om ”luciafi randet både i
hemmet, i skolorna och på arbetsplatsen”, göteborgska stjärngossetraditioner, Kin-
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kenjes (Kindchen Jesus) som julklappsutdelare, julgranens spridning i olika be-
folkningsgrupper, gravljusseder och hantverkarnas forna ljusinbringningsfester.235

I presspropagandan som föregick undersökningarna framhölls att personer av 
olika samhällsklasser skulle intervjuas. Agneta Lilja som mer ingående har studerat 
frågelistorna menar att ”borgarna” prioriterades på ”arbetarklassens” bekostnad. 
De sistnämndas speciella levnadsförhållanden efterfrågades egentligen bara i fråge-
boken och två av listorna. Istället, menar Lilja, låg fokus på mer ”borgerliga” nöjen 
som baler, bjudningar, slädpartier och visiter medan ”arbetarna” främst uppmärk-
sammandes i samband frågor om fi randet av första maj. Delvis utgör hantverkarna 
ett undantag, menar Lilja, vilket möjligen kan bero på att de uppfattades ”som 
mer folkliga och traditionsfasta” än exempelvis industriarbetarna.236 Att hantver-
karna och i synnerhet deras arbete rönte ett visst intresse även vid göteborgsarkivet 
framgår av Bergstrands rapport om projektet i Göteborgs-Tidningen:

Uppteckningsarbetet har omfattat även olika hantverk som håller på att försvinna, 
och nu senast lyckades vi få tag i en gammal tunnbindare, som kunde ge en fyllig 
bild av sitt yrke, sådant det bedrevs i äldre tider. Men även här återstår förmodligen 
åtskilligt. Vi ville gärna komma i kontakt med någon gammal perukmakare – eller 
kanske en son eller dotter – som kan ge upplysning om detta hantverk. Kakelma-
karna är också en yrkesgrupp, som vi borde ha uppgifter om.237

Men till skillnad från vad Lilja menar gäller undersökningarna vid Landsmålsar-
kivet i Uppsala kom industriarbetarna såväl som andra kategorier arbetare även i 
praktiken att få en relativt stor plats i göteborgsarkivets stadsprojekt. Redan i det 
andra anslagsäskandet till Drätselkammaren i Göteborg framhölls att Västsvenska 
folkminnesarkivet särskilt ämnade att ”tillvarata gamla fabriksarbetares minnen av 
förhållandena vid stadens äldre fabriker och verkstäder, ävensom arbetarnas och 
deras familjers levnadsförhållanden i allmänhet.”238 Frågelistan som kom att an-
vändas därtill, Fabriksarbetare, författades redan 1926 av Carl-Martin Bergstrand 
då han var anställd vid arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.239 Först 1942 
gavs den dock, på initiativ av Gösta Berg och John Granlund, ut av Nordiska mu-
seet.240 Frågelistan bestod av 141 frågor, sorterade under rubrikerna ”Fabrikens till-
blivelse”, ”Arbetarnas anställning och bostad”, ”Lön och arbetsförhållanden”, ”Ar-
betsdelning”, ”Dräkt”, ”Husgeråd”, ”Sjukvård”, ”Skola” och ”Kyrka”.241 Förutom 
av Nordiska museet användes frågelistan fl itigt av göteborgsarkivets upptecknare, 
bland annat för att dokumentera förhållandena vid glasbruken i Surte, Liljedal, 
Kungälv och Limmared.242 Även exempelvis Carnegieska sockerbruket, Ander-
torps fabriker, Mölnlycke väveri, Kampenhofs fabriker, Borgviks bruk, snickerifa-
briken i Vansbro, Alafors spinneri, textilfabriken i Madängsholm, Kungfors spin-
neri och kexfabriken i Kungälv undersöktes utifrån fabrikslistan av Västsvenska 
folkminnesarkivets upptecknare.243
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Av tidningsartiklarna att döma var dokumentationen av stadens kultur något
som skulle pågå under en längre tid. Men stadsundersökningarna blev högst kort-
variga. Egentligen varade de endast några få år. Sammantaget rör också enbart om-
kring fyra procent av alla uppteckningar som fördes in i Västsvenska folkminnes-
arkivets samlingar under åren 1919–1964 stadstraditioner. Över hälften av dessa 
omkring tiotusen blad är gjorda någon gång under åren 1939–1943.244 Därefter
var det återigen landsbygdens traditioner som dominerade undersökningarna.245

De i pressen framförda appellerna om att det nu var dags att frångå de ensidiga 
landsbygdsundersökningarna tycks huvudsakligen ha varit framförda av propagan-
distiska skäl. I själva verket upphörde insamlingen så fort anslagen från städerna 
själva tröt. Sina ”egna” medel – statsanslagen – tycks arkiven inte ha varit lika ange-
lägna att spendera på staden och dess traditioner. Mycket tyder också på att det var
just ekonomin – möjligheterna till att få externa anslag – som i detta sammanhang 
var den främsta drivkraften för arkiven.246 Som konstaterats tidigare var i varje fall
göteborgsarkivets ekonomiska situation i allmänhet minst sagt ansträngd. Detta 
gällde i synnerhet under krigsåren. Statsanslagen minskade under kriget från de
årliga 12 000 till först 10 000 och slutligen 9 600 kronor.247 De extra anslagen från
städernas fullmäktige, och i Göteborgs fall drätselkammare, blev därför ett rejält
ekonomiskt tillskott för Västsvenska folkminnesarkivet under de kärva krigsåren.
Det var till och med de externa anslagen som överhuvudtaget möjliggjorde en in-
samlingsverksamhet i större skala. Fortfarande var det dock landsbygden som var
det främsta undersökningsområdet. Stadsmaterialet kom inte heller att bli föremål
för mer ingående studier vid något arkiv utan huvudsakligen att användas som
understöd för landsbygdsstudier, exempelvis i samband med arbetet inför Atlas 
över svensk folkkultur.248

Mötet med folket
I likhet med sina systerorganisationer ville Västsvenska folkminnesarkivet doku-
mentera ett äldre tidsskede. Kulturella skillnader inom landet stod i fokus som
ett led i tidens diff usionistiska forskning. En ideal meddelare var därför bofast i
sin födelsesocken/stad, minnesgod och för ämnet intresserad man eller kvinna.
På 1920-talet ansågs det möjligt att genom intervjuer erhålla god kunskap om
årtiondena efter 1800-talets mitt, det vill säga så långt tillbaks ”de allra äldstas
minne inom den nu levande generationen” sträckte sig.249 Ett fåtal meddelare som
intervjuas grundligt var att föredra framför ett stort antal korta intervjuer.250

I praktiken inledde ofta bygdeforskarna sin karriär som folkminnesuppteck-
nare med att, i enlighet med arkivets instruktioner, nedteckna sina egna minnen,
ibland sådant som de hört äldre levande eller vid nedteckningstillfället avlidna 
släktingar berätta.251 De upptecknade likaså ofta traditioner in fl agranti, det vill
säga sådant som de ansåg vara av intresse och som de mötte i sitt dagliga liv.252 Nils
Johansson i Klövedal berättade till exempel för arkivet: ”Jag kan tala om att jag i
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smyg skriver upp sägner som jag hör berättas av folk.”253 Vanligen valde de även 
sina meddelare bland grannar, vänner eller rentav tidigare arbetsgivare. Rudolf 
Österlind var en av dem som intervjuade ett ”par gamla personer som jag tjänte 
dräng hos som pojke.”254

För upptecknare som var verksamma i områden som de tidigare ej vistats i var 
problemet att fi nna lämpliga meddelare större. Ett sätt var att gå från hus till hus 
och efterfråga äldre människor. Ett annat sätt var att under en intervju fråga den 
intervjuade efter andra tänkbara meddelare. Under sina föreläsningar i Nordisk 
och jämförande folkminnesforskning vid Göteborgs högskola påpekade Walde-
mar Liungman vid mitten av 1920-talet att ytterligare ett sätt var att vid ankom-
sten till en ort exempelvis gå till prästen eller kommunalnämndens ordförande och 
efterfråga minnesgoda gamla.255 Britt Adenius och Stina Christensson, stipendiater 
verksamma under 1930- och 1940-talen, blev huvudsakligen anvisade äldre män-
niskor av dem som de under sina stipendiatresor var inackorderade hos.256 Adenius 
fann även meddelare på ett annat sätt:

Om söndagarna gick jag givetvis i kyrkan och spanade in gamla personer som såg ut 
att vara vid själslig vigör. Men jag gick inte fram till någon då. Nej, vilodagens helg 
måste respekteras, försökte bara diskret ta reda på vem den eller den kunde vara. Jag 
uppsökte också pastorsexpeditionen och fi ck se i kyrkböckerna, och kyrkans män 
gav vänliga tips om tänkbara intervjuoff er.257

James Svensson (till höger), Västsvenska folkminnesföreningens skattmästare, i samtal med träd-
gårdsmästaren Johansson. Okänd fotograf (i privat ägo).
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Fram till 1940-talet koncentrerades, som framgått, insamlingsverksamheten näst-
intill uteslutande till landsbygdens traditioner. Därmed inte sagt att meddelarna 
nödvändigtvis levde på landsbygden vid tiden för intervjuerna. Periodvis, i syn-
nerhet vid ekonomiskt kärva tider, inriktades istället insamlingsverksamheten mot
Göteborg och andra västsvenska städer. Systematiskt klippte Carl-Martin Bergs-
trand ut tidningsnotiser ”om gamla personer, som fi ra 85- och 90-årsdagar i akt
och mening att besöka dem.”258 Personerna var således bosatta i exempelvis Göte-
borg men infl yttade och intervjuades, av Bergstrand själv eller någon av arkivets
stipendiater, om förhållandena i sina födelsesocknar på den västsvenska landsbyg-
den.259 En annan möjlighet var att besöka Göteborgs pensionärs- och vårdhem.260

I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning förklarade Bergstrand fördelen med arbets-g
sättet:

Närmast på höstens forskningsprogram står i november besök av den omtalade
Ragnar Nilsson i Bro. Han skall prata med gästerna på ålderdomshemmen i Göte-
borg, företrädesvis värmlänningar och dalslänningar. De gamla hade ju sina minnen
med sig när de vanligen i 20-årsåldern fl yttade in till staden och det fi nns, betonar
hr Bergstrand, stora möjligheter att göra samlingar av värde bland infl yttade lant-
bor. De brukar förresten inte vara svåra att komma till tals med. I regel är de riktigt
glada att få besök.261

Även på landsbygden kom fattighus, försörjnings- och ålderdomshem att bli
mycket välbesökta av arkivets utsända upptecknare.262 Några upptecknare samlade
in folkminnen på annat sätt än att nedteckna sina egna minnen eller själva ge-
nomföra intervjuer. Olle Lindskog i Nordmark anordnade studiecirklar där kopior
av det nedtecknade materialet skickades in till Västsvenska folkminnesarkivet.263

Samma sak gjorde Linnar Linnarsson i Fåglavik.264

Att fi nna äldre människor som dessutom var minnesgoda och villiga att svara 
på upptecknarnas frågor var svårt, vilket otaliga brev vittnar om. Exempelvis an-
märkte Ragnar Nilsson att Gillberga socken blivit en besvikelse, ”emedan jag hade
tänkt mig en betydligt rikare och värdefullare samling därifrån.” Bygdens befolk-
ning förklarade för Nilsson att ”’upplysningen’ kommit tidigare dit, och minnet
av det gamla hade försvunnit.”265 Ingemar Lundgren, likaså en högproduktiv upp-
tecknare, påpekade för arkivet:

Finnerödja var kanske inte så givande, som jag i första ögonblicket trodde; infl ytt-
ningen har varit kraftig och fattigdomen i gamla dagar mycket stor, vilket har gjort
att seder och bruk varit torftiga. De gamla smederna vid det nedlagda bruket äro
alla döda. [---] De riktigt gamla äro inte så många; under de senaste åren har en
mängd dött av dem. Några gamla här har också religiösa betänkligheter att tala om
annat än religion; en mängd sekter fl orera.266
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Som framgår av citaten upplevdes ”moderna” socknar svårare att arbeta i. Det-
samma gällde trakter med stor befolkningsomfl yttning.267 Även områden där reli-
giositeten var stark rapporterades som problematiska. Stipendiaten K.G. Izikowitz 
rapporterade exempelvis från Västergötland att det nästintill var omöjligt att er-
hålla information om midsommar, som inte fi rades längre ”eftersom hela trakten 
angripits av den frireligiösa sjukdomen!”268 Andra upptecknare hade liknande er-
farenheter, vilket jag återkommer till i kapitel 4:

Jag tycker mig ha märkt, att Starrkärr är tämmeligen fattigt på folkminnen av de 
fl esta slag. Sträng religiositet har gjort mycket och gör också, att man ej gärna talar 
om naturväsenden, vidskepelse m.m. Ofta söka gamlingarna länka samtalet in på 
religionens mark; man tillfrågas om det eller det i bibel eller kyrkolära – det är väl 
för att pröva vad sorts karl jag är.269

Idealet ur insamlingssynpunkt var, för att använda upptecknaren Ragnar Nilssons 
ord, socknar som inte i nämnvärd grad ”berörts av den nya moderna tidens nivelle-
ringsarbete”, till exempel då de låg ”avsides från de allmänna stråkvägarna.”270 Men 
även där gav ett besök hos gamla inte nödvändigtvis önskat resultat. Till exempel 
rapporterade stipendiaten Otto Härnqvist till Västsvenska folkminnesarkivet om 
problemen med att fi nna lämpliga meddelare i Västra Ämtervik, Värmland. Om 
en meddelare skrev han att ”som nästan alla gamla här har han varit mkt upp i 
Sthlm o. Norrland och ville bara prata därom.”271 Om en annan skrev Härnqvist: 
”Var hos 85-åriga Karin Andersson i Folkesgården. Hon hade varit i Amerika i 5 
år och ville bara spika engelska.”272

För varje decennium som gick fl yttades tiden som var möjlig att dokumentera 
fram, på grund av samhällsomvandlingen och att de äldsta generationerna gick 
bort. Men samtidigt, som tidigare framgått, ansågs det ibland vara möjligt att nå 
ännu längre tillbaks i tiden om man fann rätt meddelare. Arill betonade, som 
många av sina kolleger, att det genom folkminnesinsamling till och med gick att 
nå information om förkristen tid; i varje fall om man träff ade människor som 
upplevdes leva utanför moderniteten, opåverkade av traditionsnivelleringen.273

Det går inte att ta miste om lyckan hos upptecknarna när de fann någon som de 
upplevde närmast levde i det förfl utna. Linnar Linnarsson berättade om en av sina 
meddelare att en ”stund i gamle Nords sällskap var som att vara förfl yttad till en 
svunnen tid.”274 Även David Arill och stipendiaten Margot Nilson uttryckte sig på 
liknande sätt:

Utan att gå till överdrift kan man påstå, att man i Sörbygden träff ar det gamla 
Bohuslän i så ren form som möjligt. Det skulle nog inte vara lätt att på annan plats 
inom landskapet leta upp ett sådant antal personer av gammaldags läggning och 
åskådning. Av dessa åldringar torde Zachariasson stå främst. Han är inte på något 
sätt modern. [---] Han står så helt på det gamlas ståndpunkt, att han hyser verklig 
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avoghet mot all modernism. I hela uppträdandet märker man den gamle äkta odal-
mannen.275

Trampade i väg upp till Myskebacken idag och fi ck 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 ta kakor”. Jag skulle kunnat sitta 
där hela natten om jag inte haft medlidande med den gamle också.276

I mångt och mycket handlade insamlingsverksamheten om att gå på jakt efter det
förgångna.277 Det var det exotiska i samtiden som samtidigt antogs ha varit vanligt
förekommande i det förgångna som primärt eftersöktes. Ett exempel härpå är in-
struktionerna till pristävlingen ”Fiske och Sjöfart” år 1930: 

Om man sätter sig ner och funderar över allt det, som kan sammanfattas under
”fi ske och sjöfart”, tycker man sig väl till en början inte ha något särskilt originellt
att komma med. Det är inte heller meningen, att man skall söka leta ut, vad som
kan vara egenartat […]. Avsikten med tävlingen är just att kunna klarlägga de all-
männa dragen i västkustens fi ske och sjöfart […].278

Detsamma menade socialdemokraten Hjalmar Gustafsson gällde även hembygds-
kunskapen i allmänhet, vilket inbegrep folkminnesforskningen. I Tidskrift för hem-
bygdsvård betonade han: ”Det är ingalunda det mer eller mindre märkvärdiga somd
är det viktiga. Det är det allmängiltiga, det vardagliga, det som vi i dagligdags ha 
framför våra ögon och sålunda förbise, som skall bringa oss hembygdskunskap”.279

Jag återkommer till arkivens fokus på den döende folktraditionen i kapitel 4.

Att skapa förtroende
”Vi måste betrakta våra meddelare som människor ej som kuriositeter”, betonade
Hilding Celander på 1920-talet.280 För att uppnå bästa resultat gällde det, påpeka-
de arkivets insamlingsledare, att gå varsamt till väga vid intervjuerna och att vinna 
meddelarnas förtroende. Vidare gällde att inte heller omedvetet skilja sig från de
intervjuade genom avvikande klädsel, språk eller beteende. Folkminnesuppteck-
naren skulle idealt sett lära känna sina meddelare och, för att citera David Arill:

Det viktigaste kravet på folkminnessamlaren är, att han obrottsligt håller sig till
sanningen. Det näst viktigaste blir ofrånkomligen, att han lär känna sina sagesmän.
Han skall vara deras vän och kamrat, dela deras glädje och sorg. Han skall inte tro,
att han gör dem en tjänst med att teckna upp deras hågkomster. Tvärtom – det är
de, som gör honom en tjänst med att berätta. Han skall inte ställa sig på ett högre
plan än de. Han skall nalkas dem med den vördnad, som deras ålder kräver. Så 
småningom kommer då mycket av det gamla att bli klarare för honom, och hans
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uppteckningar vinner i must och livaktighet. Ännu efter århundraden kan de lämna 
färgrika vittnesbörd om berättarens personlighet.281

En klar fördel var om upptecknare kunde tala meddelarens dialekt eller ”åtmins-
tone förstår att utrycka sig folkligt”, betonade Johan Kalén då den ”rena hög-
svenskan är för våra gamlingar ett ’underligt sprog’”.282 Carl-Martin Bergstrand 
uttryckte sig på ett liknande sätt under 1940-talet. Att kunna tala ortens dialekt 
var av stor betydelse: ”Först och främst är det för de gamla mycket mindre an-
strängande att följa med i samtalet. Vidare har den, som inte begriper dialekten, 
svårt att undgå att missuppfatta sina sagesmän i fråga om vissa ord och uttryck.”283

Av samma anledning var det av vikt, menade Bergstrand, att upptecknarna inte 
skiljde sig från meddelarna vad gällde klädedräkt eller uppträdande:

Till yttre skick och uppträdande bör upptecknaren i viss mån ta kraka till förebild. 
Han får inte verka snobb men inte heller bettlare. Klädedräkt, som genom elegans 
eller ovanligt snitt fj ärmar sin bärare alltför mycket från gemene man, väcker lätt 
allmogens ovilja. Enkel och naturlig måste upptecknaren te sig så i kläde som i upp-
trädande. [---] Hänsynsfullhet mot de gamla måste upptecknaren på allt sätt visa, 
framför allt genom att inte mästra dem, motsäga dem eller i onödan avbryta deras 
tal, även om de mest vill tala om sina barn och barnbarn i Amerika eller Göteborg. 
Han får inte visa sej överlägsen, inte skratta åt sådant, som sagesmannen inte själv 
anser värt att skratta åt, inte opponera sig inför uttryck för varken en religiositet,
eller en vidskeplighet, som han för egen del inte omfattar. Han måste visa sig i allo 
tolerant och inte undervisa, bara beskedligt låta sig undervisas. Själv har jag många 
gånger efter det jag vunnit en gammal gummas eller gubbes förtroende och vänskap 
blivit anförtrodd min meddelares hela samlade visdom ifråga om tydor, varsel, läke-
metoder o.s.v., allt bottnande i en så förvånande stark vidskepelse, att jag ofta måst 
tillkämpa mig den tysta läraktighet, som jag ådagalagt.a 284

Upptecknaren skulle således registrera men inte påverka meddelaren och därmed 
det berättade. ”Vi ska akta oss för att rubba folks barnatro”, betonade David Arill 
under en kurs i folkminnesinsamling och tydliggjorde att det gällde att hålla inne 
med sitt eget hjärtas mening om det berättade. Av samma anledning menade en 
annan av deltagarna, redaktör Henriksson, att det var ”nödvändigt att lägga po-
litiska och religiösa åsikter hemma, när man ger sig åstad för att få tag i folkmin-
nen.”285

Hänsynsfullhet mot meddelarna skulle också, påpekade både David Arill och 
Carl-Martin Bergstrand, visa sig däri att man höll intervjuerna relativt korta, upp 
till några timmar, för att inte trötta ut meddelaren. Istället var det bättre att åter-
komma fl era gånger. Meddelarnas måltidsvanor skulle vidare respekteras liksom 
vilodagen. Redan som stipendiat år 1926 menade Bergstrand: ”På småställena ha 
de ju rätt skralt med födan och vilja inte bedja en främmande herre att stanna på 
varken kaff e eller middag, utan man får fi nkänsligt avdunsta före måltiderna.”286
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Utifrån Waldemar Liungmans föreläsningsanteckningar från sin ”Kurs i folkmin-
nessamling”, hållen vid Göteborgs högskola på 1920-talet, går att utläsa hur han
tänkte sig en intervjusituation: 

Gubbe road av gammalt i allmänhet och som berättare bra. Besöka. Tid. Fråga 
värden efter gubbens vanor. Cykel, kamera, litteratur, cigarretter, pengar, konjaks-
plunta, 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 och man

Upptecknaren Ivan Markendahl intervjuar Edvin Andersson i Färgelanda.
Foto: Tage Heimer, 1945 (i privat ägo).
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ber få anteckna den. Gubben trött efter 1 ½ timma. Be att få återkomma igen. 
Fråga efter andra meddelare. Kaff ebullar medtagas till kvinna. Alltid säga ja till vad 
man bjuds på om också 20 kaff ekoppar om dagen!287

Åtminstone när det gällde mindre bemedlade meddelare borde man, menade både 
Bergstrand och Liungman, betala för sig. Alkohol till männen eller kaff ebröd till 
kvinnorna, rekommenderade Liungman under sina föreläsningar.288 Som det på-
pekades i Anvisningar för upptecknare av folkminnen: ”med gåvor och gengåvor 
varar vänskapen längst.”289 Bergstrand, som var helnykterist, gav själv i regel bort 
kontanter och rekommenderade detsamma till upptecknarna:

Och då man tar hans tid i anspråk och har nytta av det han meddelar, bör man na-
turligtvis ersätta honom helst genom att lämna en penning då man går. Härvidlag 
vill det dock till att man har gott omdöme. Att ge en förmögen hemmansägare en 
slant går inte an, men att inte åtminstone erbjuda torparen eller backstugusittaren a
en sådan är både en orätt och en dumhet. Den erfarne upptecknaren vet mycket 
väl, att det lönar sig mer än väl att betala ordentligt, ty den gamle behöver och vill r
ha pengar och gör sitt allra bästa, om han vet att han var gång han får besök också 
har att räkna med sin enkrona. En ändring härvidlag har tvivelsutan skett sedan den 
hyggligare folkpensionen kommit till stånd.290

Det är också uppenbart att många meddelare var medvetna om att deras berät-
telser var värdefulla och därför krävde ersättning. Till exempel skrev upptecknaren 
Filip Olsson-Rytterås till arkivet om hur en intervju med en gammal dagsverkare i 
Tådene socken gått till: ”Han kunde t.ex. antyda, att han kunde en gammal folk-
visa som började så och så, ’men då får allt herrn ge mej en bra peng, om jag skall 
läsa upp den’.”291

Förhållningssätten till meddelarna syftade primärt till att vinna deras förtroen-
de vilket sågs som en förutsättning för att erhålla korrekt information, i synnerhet 
om intervjuerna rörde områden som uppfattades som känsliga. Vidare var risken 
mindre att medvetet eller omedvetet påverka berättarna och det berättade ifall 
man skiljde sig alltför mycket i klädedräkt, sätt och uppträdande från de enskilda 
meddelarna; det var därför en man/kvinna av folket sågs som den ideala uppteck-
naren. Men den viktigaste kvalifi kationen av dem alla var, menade Arill, ”att man 
äger förmåga att ’ta folk’, att man nalkas sitt studieobjekt på ett enkelt, okonstlat 
sätt utan höga later, ty annars vinner man inte de gamlas förtroende.”292 Det var 
folkets minnen såsom dessa uppfattades av folket som skulle dokumenteras; allra 
helst av folket självt.

Att  fråga om det förfl utna
Västsvenska folkminnesarkivets insamlingsledare var överens om vikten av att an-
vända öppna frågor. För detaljerade frågor kunde leda till att upptecknarna i alltför 



1 5 0  |  F O L K E T S  M I N N E N

Frågebok för folkminnesinsamling av Waldemar Liungman.
Frågorna rör Död och begravning (Liungman 1927:48).
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hög grad sökte efter det efterfrågade. Ledande formuleringar i frågelistorna ansågs 
kunna leda till att direkt felaktiga uppgifter skickades in till arkivet.293 Detsamma 
gällde vid intervjutillfället. Upptecknarna instruerades att undvika att lägga svaret i 
munnen på sina meddelare.294 Idealet var istället att frågorna vid intervjutillfällena 
”formuleras så, att de tvingar meddelaren att ta fram svaret ur sitt eget minne eller 
också förklara, att han blir en svaret skyldig.”295

Såväl Liungmans frågebok som de frågelistor arkivet under 1920-talet publi-
cerade hade förhållandevis öppet ställda frågor. Med sin Frågebok för folkminnesin-
samling gick emellertid Bergstrand ett steg längre, i synnerhet i jämförelse med de g
frågelistor som användes av Landsmålsarkivet i Uppsala. Som exempel kan uppsa-
laarkivets frågelista Tomten och därmed närbesläktade väsen nämnas. Frågelistan ut-
arbetades 1934 av Åke Campbell och Folke Hedblom, båda anställda vid nämnda 
arkiv. Listan består totalt av sex A4-sidor med tjugofyra relativt omfattande frågor. 
I samband med varje enskild fråga fi nns även ett stort antal exempel på tradi-
tionen, exempel som kunde motsvara ”de för ortens uppfattning karaktäristiska 
dragen.”296 För motsvarande ämnesområde i Bergstrands bok ställs endast en fråga: 
”Vad berättas om tomten?”297 Ett annat exempel är uppsalaarkivets Lussenatt och 
Lucia som utarbetades 1936 av Åke Campbell. Frågelistan består av sex foliosi-a
dor fyllda med detaljerade frågor och tillhörande exemplifi eringar.298 Seder kring 
Lucia var något som speciellt intresserade Celander och göteborgsarkivet. Men i 
Bergstrands frågebok fi nns endast tolv frågor om ämnet, utan exemplifi eringar och 
av mer övergripande karaktär. Rörande frågor kring läkekonst radade Bergstrand 
enkom upp en lista på sjukdomar med uppmaningen: ”Angiv vad man föreställde 
sig angående följande sjukdomars uppkomst och på vilka sätt man sökte bota dem! 
Giv helst exempel ur ert minne av särskilda fall!” Liknande uppmaningar gavs 
exempelvis rörande kalenderåret, växter och så vidare.299

I debatter med sina kolleger vid Landsmålsarkivet i Uppsala försökte Bergs-
trand förklara sin metods fördelar, bland annat i samband med att han författade 
frågelistan Hästslaktaren och hans arbete, som även skulle användas av uppsalaar-
kivet. Förslaget som han sänt till Campbell skiljde sig från uppsalaarkivets andra 
listor. Bland annat fanns det inga exemplifi eringar i samband med de olika frå-
gorna. I brev till sin kollega påpekade också Bergstrand varför han valt att inte följa 
uppsalaarkivets mönster:

Detta, att jag inte inom parantes [gör] uppräkningar [på] en hel del benämningar 
på t.ex. hästslaktaren, är naturligtvis helt avsiktligt. Jag övervägde, huruvida jag 
skulle följa exemplet från ULMA härvidlag, men jag beslutade mig för att avstå. 
Jag är nämligen mycket rädd för att man på så vis kan få upplysningar som äro 
direkt felaktiga. Om jag t.ex. radar upp för den intervjuade en hop benämningar 
på hästslaktaren […] så kan det mycket väl hända, att vederbörande, som inte anser 
det hela ha någon större betydelse, och kanske inte alls känner till ortens gamla 
benämning, väljer i högen och således uppger en benämning, som icke någonsin 
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Frågebok för folkminnesinsamling av Carl-Martin Bergstrand.
(Bergstrand 1934:14)
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tidigare hörts på orten i fråga. Som regel får man – jag ha nu gjort omkr. 40 upp-
teckningsmånader i fältet, så jag talar av erfarenhet – därest man har en verkligt 
gammal och användbar sagesman, genast och utan tvekan ortens benämning på 
hästslaktaren.300

Men Hästslaktaren och hans arbete omarbetades på Landsmålsarkivet i Uppsala e
innan den distribuerades. Exemplifi eringar hade tillfogats varje fråga. Till exempel 
fanns det vid frågan om ortens språkbruk gällande ”den person, som hade till yrke 
att slakta (och fl å) hästar” inte mindre än tjugofem benämningar som förekommit 
i olika delar av landet. Av företrädarna för uppsalaarkivet utdömdes Bergstrands 
arbetsmetod och frågebok som ovetenskaplig och resultatet som ”ett ytligt och 
alltför okritiskt skummande”.301

Frågelistor utarbetade vid Landsmålsarkivet i Uppsala såväl som Nordiska 
museet och Folkminnesarkivet i Lund, användes dock frekvent av Västsvenska 
folkminnesarkivets upptecknare (se bilaga 2). Starkt betonades, både från göte-
borgs- men i synnerhet av uppsalaarkivet, att särskilt de detaljerade frågelistornas 
användare mer skulle nyttja dem som inspirationskälla och inte följa dem rad för 
rad vid intervjutillfället.302 Det var således inte meningen att de enskilda meddelar-
na skulle få se eller höra de många exemplen på tänkbara svar under intervjuerna. I 
praktiken förekom dock att enskilda upptecknare delade ut frågelistor till påtänkta 
meddelare innan själva intervjun.303

Arkivets insamlingsledare betonade dock att frågelistorna var menade att ut-
göra ett underlag inför intervjuerna. Bäst var, menade David Arill, att inleda in-
tervjun genom att ”anknyta samtalet till för ögonblicket aktuella saker. Det är vår, 
och såningsarbetet pågår som bäst: då har man lätt att få reda på, hur detta gick 
till förr i världen. Ett bröllop har nyss fi rats i bygden: gammaldags bröllopsseder 
dras fram.”304 När intervjun väl kommit in på ett ämne, betonade Arill, ”skall 
man undvika att avbryta meddelarens framställning, annat än när man inte hinner 
följa med, eller när det gäller att få tag i detaljer, som han kanske förbisett. Eljest 
låter man honom berätta. Frågorna kommer till för att få framställningen utfylld, 
detaljrik och systematisk.”305 På samma sätt framhölls i Anvisningar för upptecknare 
av folkminnen: ”Tag vara på deras lust att själva berätta!”: 306 Bland upptecknarna 
tycks det också ha varit vanligast att, i enlighet med arkivets instruktioner, enkom 
använda frågelistorna som underlag för intervjuerna:

Men när man kommer in på ett ställe, där man ej varit förut, så kan man väl inte 
genast ta upp sin bok eller sitt häfte F.oF. [Folkminnen och folktankar] och fråga rr
punkt för punkt. Man får väl börja med t.ex. julhalm eller midsommarstång eller 
gulsjuka eller sjörå! Ibland ser man genast, att man blir tvungen att gå inom kort, 
och ofta begriper man mycket snart, att här har man intet att beställa vidare. Men 
det lilla och kanske mångahanda man fått, bör ju renskrivas. Så förklaras de många 
småbidragen i min sändning.307
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Jag kom snart underfund med att det var olämpligt att följa frågeboken sida för sida.
Dess första kapitel behandlade, om jag minns rätt, om djävulen och det följande
om Oden och Odens jakt. Inte kan man börja tala om den onde i en högkyrklig 
bygd! Då hade jag väl gjort mig helt omöjlig. Och Oden! Vem var han kunde jag 
fråga och få till svar en huvudskakning eller ett förstrött: ”Det var väl en storgubbe
på Klev eller Öströö?” (det var bygdens herrgårdar). Men så råkade jag få napp.
”Menar hon Hoajakten?”308

Bergstrands frågebok kunde däremot, menade han, användas även på ett annat
sätt. Frågornas öppenhet, betonade Bergstrand, gjorde att den gick att använda 
rad för rad vid intervjutillfällena. Vid mitten av 1930-talet instruerades ett antal
upptecknare att följa boken vid intervjutillfällena.309

I korrespondens med upptecknarna och i arkivets instruktionsböcker poäng-
terades vidare att det bakom varje fråga låg ett varför: ”Att få fram detaljerna är ju
varje upptecknares crux. Alldeles särskilt att få svar på frågan varför”.310 David Arill
betonade likaså starkt att det gällde att få så fullständiga upplysningar om det efter-
frågade som möjligt, ”inte bara om hur eller när man gjorde så och så, utan också 
varför man gjorde det o.s.v.” Upptecknarna skulle även nedteckna olika versioner
av samma berättelser och noggrant meddela avvikelserna.311 Waldemar Liungman
påpekade detsamma och redogjorde för instruktionens bakgrund:

Ju fl er och noggrannare detaljer, desto större möjligheter fi nns det att följa en sägens
eller folkseds spridnings- och utvecklingshistoria. I frågelistorna kommer vanligen
mera allmänna till sammanhängande berättelser inbjudande frågor först och sedan
kompletterande frågor. Frågor får aldrig besvaras med endast ja eller nej, även om
stiliseringen här för utrymmes vinnande skulle tillåta det. Bakom varje fråga ligger
alltid ett ”varför”, ”på vad sätt” eller ”hur vet man det”.312

I lika hög grad som att frågelistor utsändes till upptecknarna fi ck de instruktioner
per korrespondens från insamlingsledarna. De brevledes framförda önskemålen
om ämnen för intervjuerna anknöt ofta till pågående forskning i Sverige och där-
med till förfrågningar angående material som av enskilda forskare tillställts Väst-
svenska folkminnesarkivet. Exempelvis tillskrev Johan Kalén den halländska upp-
tecknaren Birger Svensson i Våxtorp angående att han av särskild anledning gärna 
såg talrika och detaljerade upplysningar rörande ortens marknad: ”folksed, folkliv,
varor, handlande, dryckenskap, sägner, slagsmål, fi endskap mellan olika socknar,
tidpunkt på året, m.m., m.m.”313 I likhet med frågelistorna var de brevledes fram-
förda frågorna öppna till sin karaktär:

Kan Ni besöka någon gammal, som växt upp i mycket torftiga villkor, så kan Ni få 
veta om livet i en s.k. hytta för ett par mansåldrar sedan. Det vore mycket tacknäm-
ligt, om Ni kunde skaff a upplysningar om hyttans läge, byggnadsmaterial, taktäck-
ningsmaterial, om golvens beskaff enhet, om utrymmets fördelning: fanns där t.ex.
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både rum och kök. Vedbod, avträde, brunn eller källa, källare. Odling utanför stu-
gan. Stugans interiör och inredning. Hönsbur. Hemarbete på förtjänst. Dagsverken 
och betingsarbeten. Hur fi ck man kläder och skor? Köpte man mjölk eller hur fi ck 
man den? Använde man inte mjölk var dag? Vad ersatte man den med: till gröten 
o.s.v. Smörets användning och förekomst i fattiga hem förr. Den vanligaste födan i 
vardagslag. Högtidsmat i hyttorna.314

Då ska vi också fråga ett par infödingar hur det var med åkerbruk och boskaps-
skötsel på Gåsö och i Grundsund. Hur åkerjorden och betena var uppdelade på de 
skilda hushållen, hur man delade höskörden på slåttermarken, vad man odlade och 
hur man skötte jorden, hur man skördade och förvarade jordbruksprodukterna,
hur man använde dem, hur och var man malde säden o.s.v.315

Till äldre bygdeforskare som själva nedtecknade sina minnen anpassade Bergstrand 
sina brevledes framförda instruktioner i enlighet med upptecknarnas bakgrund. 
Från 1940-talet och framåt efterlystes dessutom berättelser av självbiografi sk ka-
raktär:

Vore nu önskvärt om Fru Karlsson ville besvara dessa båda listor [Fabriksarbetare 
och Glasbruksarbetare] […]. Man har ju inte kunnat tänka på att efterfråga allt. 
Men berätta så detaljrikt som möjligt även om familjen, far och mor och syskon, 
farfar, farmor, morfar, mormor o.s.v. Hurudana de var och hur de arbetade och 
försökte klara sig, deras förhållande till politik, religion, medmänniskor, över- och 
underordnade o.s.v. Berätta från Er egen barndom och ungdom minnen av t.ex. 
den första penning, Ni fi ck eller förtjänade med eget arbete, hur man sparade och 
försakade, blev lurad (eller lurade), gjorde byten och aff ärer. Förhållandet mellan 
lantbrukare och bruksarbetare, aff ärer och tjänster, om bolagsbod, privatbod, kon-
sumbod, besök på marknad, besök av kringvandrande försäljare, om brunnen, tvätt 
och sköljning av tvättkläder, läkare, sjukdom och död, barnmorska, präst och kon-
fi rmation, konfi rmandernas kläder och skor och mycket annat.316

Herr Hansson är nu 75 år gammal och har uträttat mycket i sitt liv. Det vore intres-
sant med en skildring av de olika arbeten, Ni varit med om. Gå tillbaka så långt 
som möjligt och berätta, vad nytta Ni kunde göra redan som barn sedan undan för 
undan allteftersom krafter och förstånd det tilläto. Handledning i arbete, fars och 
andras lärdomar. Tungt och lätt arbete, lönande och mindre lönande, roligt, mindre 
roligt och ledsamt, fåfängt, onödigt och skadligt arbete.317

Som tidigare tydliggjorts koncentrerades arkivets insamlingsverksamhet under 
1920- och 1930-talet på folkminnen i en snäv defi nition, det vill säga på folkets 
andliga kultur. Under 1940-talet och framåt låg istället fokus på folklivet, det vill 
säga även på social och materiell kultur. I kapitlet citerades också ett brev från 
1920-talet till en upptecknare med instruktioner om att denna primärt skulle sän-
da bidrag rörande ”egentliga” folkminnen. Generellt tillhörde sådana instruktioner 
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ovanligheten. Ofta poängterades istället uttryckligen att de enskilda upptecknarna 
inte skulle begränsa sig utan dokumentera olika sidor av folkets liv. Olof Forsén
betonade till exempel i brev till upptecknaren Folke Linder att denne inte skulle
”glömma bort byliv och andra frågor rörande sociala förhållanden. På den punk-
ten lever det kvar mer än man ofta föreställer sig.”318 I en geografi skt avgränsad
pristävlan efterfrågades på 1920-talet uppgifter om arbetsliv: ”Hit räknas arbeten
hörande till jordbruket och dess binäringar men också yrkesarbeten i stad och
på landet.”319 Tonvikten skulle dock under på 1920- och 1930-talen läggas på 
folkminnen i snäv defi nition vilket senare successivt ändrades till det vidare folk-
kultur.

Under hela undersökningsperioden betonades i korrespondens, liksom i
Liungmans och Bergstrands frågeböcker, att upptecknarna inte skulle begränsa sig 
till specifi kt de ämnesområden som frågelistorna tog upp. Bergstrand framhöll till
exempel att han ingalunda var ”av den meningen, att svaren på dessa 500 frågor
skulle vara tillfyllest vid den fortsatta folkminnesinventeringen” och Liungman
att hans frågebok endast omfattade ”några brottstycken” av allt som kunde efter-
frågas.320 Även i korrespondensen med upptecknarna betonades att de skulle
anteckna sådant som inte direkt efterfrågades av arkivet. Till exempel påpekade

Primäranteckningar gjorda av upptecknaren Hedvig Lundén år 1927 under en intervju med 
Johanna Bengtsson (f. 1852) i Flakeberg. Om bröllopsseder (DAG).
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Bergstrand för upptecknaren Brita Yrwing: ”Bra att Ni inte varit slaviskt bunden 
av frågelistan.”321 Andra upptecknare fi ck liknande instruktioner:

När det nu gäller en kultur som är stadd i upplösning får man vara nöjd med att 
rädda spillrorna, och får man tag i bra sagesmän gäller det att ta vara på den tradi-
tion de sitta inne med, även om det skulle röra sig om ting som ligga utanför det 
allra väsentligaste. Det är förresten inte så lätt att säga i dag vad som i första hand 
skall intressera forskning om några decennier. Skulle man bara arbeta efter frågebo-a
ken skulle vårt material här för övrigt bli mycket ensidigt.322

Om brännvinsframställningen och aff ärer med brännvin och om denna gudsdrycks 
njutande inom pastoratet och om dess ödeläggande verkningar på moral och eko-
nomi borde givetvis nedskrivas utförligt. Jag har en frågebok från Uppsala om 
Brännvinsbränning och den skickar jag rätt nu. Den torde ge anledning till åtskil-
liga minnens framtagande och nedtecknande. Men tag med sådant som inte direkt 
efterfrågas men är ägnat att ge en fullständigare bild av förhållandena.323

De enskilda upptecknarna skulle, för att citera David Arill, ”utgå ifrån, att allting 
är okänt!”324 Bygdeforskarna uppmuntrades också att själva efter eget intresse välja 
frågelistor.325

Textualisering
Anteckningar skulle göras i fältet, under intervjuerna, och renskrifter av det an-
tecknade så snart som möjligt; helst omedelbart då man i sådana fall hade möj-
lighet att kontrollera oklara uppgifter med respektive meddelare genom att till 
exempel läsa uppteckningen högt för denne och få texten godkänd eller be honom 
berätta samma sak igen (jfr sid. 129 f.).326 Arkivbeständigt papper, exempelvis av 
arkivet tillhandahållna blanketter, och bläck skulle användas; meningen betonade 
Bergstrand ”är ju att dessa skriftliga dokument om vår gamla allmogekultur ska 
kunna läsas ännu hundra år härefter och mera.”327

Angående renskrivningen fi ck upptecknarna i regel mycket få instruktioner. 
Stipendiaterna Margot Nilson, Britt Adenius, Stina Christensson och Anna-Stina 
Möller instruerades samtliga att så gott det gick skriva som meddelarna berät-
tade.328 Även i arkivets instruktionsböcker och -föredrag gavs i regel enbart några 
enkla men uttryckliga anvisningar. En upptecknare ska skriva ”vad sagesmannen 
säger, inte vad man tycker, att han borde säga”, betonades i en frågelista.329 Bergs-
trand menade att man ”skall så troget som möjligt följa meddelarens framställ-
ning och akta sig för att lägga till eller ta ifrån.” Om så ändå skedde, framhöll 
Bergstrand, är uppteckningen ”helt enkelt en förfalskning.”330 Även David Arill 
uttryckte sig på ett liknande sätt:
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Först och främst: skriv inte något annat än det, som man berättar för er! Lägg ingen-!
ting till för att göra det hela intressantare. Det visar sig snart, om man tagit sin egen
fantasi till hjälp. Sådana uppteckningar är värdelösa för forskningen. Tag inte heller
bort en enda småsak, även om den skulle verka löjlig eller anstötlig!331

På samma sätt uttryckte sig företrädare för andra traditionsarkiv. Till exempel beto-
nade Johan Götlind vid Landsmålsarkivet i Uppsala att man ”skriver precis så, som
det är, och varken tar ifrån eller lägger till.”332 Kort sagt skulle en uppteckning bestå 
av ”gamlingarnas direkta meddelanden” till arkivet, forskningen och framtiden för
att citera upptecknaren Ragnar Nilsson.333 Däremot var det inget som hindrade
att upptecknarna själva refl ekterade över det berättade. Tvärtom uppmuntrades
upptecknarna gång på gång att komma med egna tillägg eller analyser, dock skiljt
från meddelarnas berättelser:

Som regel för allt uppteckningsarbete av denna art gäller, att man endast anger, vad
man bestämt hört, och att man ingenting lägger till eller tar ifrån. Uppteckningen
får naturligtvis utökas med vad man själv tror om saken, alltså ens egna förklaringar,
men det bör då tydligt anges, att detta är upptecknarens egna funderingar.334

”På detta arkiv, som jag förestår”, påpekade Carl-Martin Bergstrand otaliga gånger,
”bry vi ju oss ganska litet om språkformen – det är innehållet som betyder allt.”335

Folkminnessamlare bör samla folkminnen men f.ö. endast i fråga om sällsynta, ål-
derdomliga ord eller uttryck försöka ett fonetiskt troget återgivande av det berät-
tade. Det renskrivna skall med bibehållande av de gamlas uttryckssätt iklädas riks-
språkets dräkt för att bli fullt förståeligt för vilken forskare som helst. Vi utlånar ofta s
uppteckningar till sådana i Norge, Danmark och Finland, och de kan inte komma 
till rätta med dialekterna. På så vis blir det då inte bara ett fåtal, som kan åtaga sig 
att teckna upp folkminnen, utan envar som lärt sig att skriva läsligt och stava nå-
gorlunda rätt. Många av Sveriges värdefullaste folkminnessamlingar har hopbragts
av folk ur de djupa leden, som ingalunda varit särskilt skickliga att hantera pennan
eller styva i modersmålets stavning.336 

Däremot ansågs det vara av största vikt att följa meddelarens ordval och uttrycks-
sätt. Upptecknaren och det moderna samhället skulle idealt sett vara osynlig i
själva texten. Idealt sett skulle texten andas folklighet. ”Finner en forskare, att inte
formen är äkta, kan han betvivla även innehållets äkthet”, påpekade Carl-Martin
Bergstrand.337 Arill instämde:

Framställningen bör vara enkel och okonstlad, fri från alla litterära utsmyckningar.
Folkspråket i sin kärvhet och kraft är vida mera lämpat för sådana uppteckningar än
riksspråket. En gammal bonde, som hela sitt liv arbetat med jorden, skulle verka löj-
lig, om han uppträdde på en hovbal i generalsuniform med stjärnor och grannlåter.
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Så är det med en sägen. Berättad med de gamles rättframma ord blir den naturlig, 
men klädd i ett uppstyltat, högtravande riksspråk mister den sin must och färg.
Skriv därför naturligt och, framför allt, sant!338!!

Stundtals gavs upptecknarna litteraturhänvisningar så att de kunde se hur en ideal 
uppteckning skulle se ut. Böcker vars språk ansågs vara äkta folkligt, till exempel 
Klas Olofssons Folkliv och folkminne i Ås, Vedens och Gäsene härader i Västergötland, dd
rekommenderades stundtals. Ibland hänvisade Carl-Martin Bergstrand även till 
sina egna böcker.339

Vid några få tillfällen per år ifrågasattes folkligheten i upptecknarnas språk-
bruk. Några få upptecknare kritiserades för att misshandla folkspråket, till exempel 
använda ett alltför akademiskt språkbruk, låta bohusläningar prata värmländska i 
uppteckningarna och så vidare.340 Som exempel kan dalslänningen Harald Lund-
grens uppteckningar nämnas. 1948 sände han in en större samling till arkivet. 
Efter granskning anmärkte Bergstrand på Lundgrens språkbruk:

Ni faller lätt in i journalistjargong. Låt de gamlas sätt att uttrycka sig stå kvar! Sa 
Henry Holmquist: ett riktigt Mefi stofelesskägg? – fann en ömklig död i böljorna 
de blå? Nå, nu är ju inte H. en gamling, men han torde ha uttryckt sig mer folkligt 
[…] vinnlägg Er om stor folklighet i uttrycken, annars kan man inte lita på upp-
teckningarna!341

Harald Lundgren svarade brevledes:

Eder kritik är jag mycket tacksam för och jag inser att Ni har rätt. Det är dock så lätt 
gjort att det slinker med ord som berättaren ej har använt i alla synnerhet som man 
ju ej kan teckna ned ordagrant utan i viss utsträckning måste lita till minnet. Men 
beträff ande Mefi stofelesskägg sade verkligen Holmquist det. Han stammade ändå 
och hade svårt att få fram ordet. H. är nämligen aff ärsinnehavare och bemödar sig 
om att tala vårdat ehuru han dock då han blir ivrig faller in i sin barndoms dialekt. 
Men beträff ande – fann en ömklig död i böljorna de blå – fruktar jag att det nog 
var något som jag tyckte passade där. Det är ibland svårt att fi nna det rätta folkliga 
uttrycket och så slinker det dit fraser som ej borde stå.342

Uppenbarligen accepterade Bergstrand Lundgrens förklaring. ”Mefi stofelesskägg” 
fi ck också stå kvar i uppteckningen utan anmärkning, trots att Bergstrand betrak-
tat ordet som ofolkligt.343 När det gäller språkformen tycks Västsvenska folkmin-
nesarkivet ha skiljt sig radikalt från Landsmålsarkivet i Uppsala vars tjänstemän 
noggrant granskade och lät korrigera språkbruket i inkomna samlingar.344 För-
klaringen är givetvis de båda institutionernas olika inriktningar. Vid Västsvenska 
folkminnesarkivet tycks enkom Johan Kalén, som själv bedrev forskning rörande 
dialekter, haft en liknande inställning som sina kolleger i Uppsala, vilket framgår 
av hans instruktioner till upptecknare såsom: ”Inga främmande ord, som folket 
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självt inte använder. Ett enda sådant ord visar genast, att vederbörande inte skri-
vit folkligt”.345 Till skillnad från uppsalaarkivet rekommenderade inte heller Väst-
svenska folkminnesarkivets insamlingsledare upptecknarna att nyttja det så kallade
landsmålsalfabetet för återgivandet av svenska dialekter.

Gemensamt för de svenska traditionsarkiven var att det muntligt traderade
stod i centrum, liksom lokala variationer inom landet. Insamlingen ansågs försvå-
ras genom ämnets massmediala popularitet. Som tidigare påpekats publicerades
regelbundet artiklar om folkets minnen i pressen. Därmed blev ”tusentals förut
okunniga människor duktiga traditionsbärare”, för att citera Carl-Martin Bergs-
trand.346 Gång på gång framhöll han faran med och konsekvenserna av publice-
ringen av uppteckningar i populärvetenskapliga sammanhang:

Du förstår nog, att en publicering av t.ex. tio artiklar rörande i Halland förekom-
mande sägner skulle verka i hög grad menligt och rent av omöjliggöra uppdragandet
av gränserna för olika sägentypers och motivs spridningsområden, ty det kan inte
undvikas, att upptecknare, som bereser ett område kort tid efter det man i bygderna 
studerat en sådan artikelserie får till livs vad folket genom den inläses.347

På 1930-talet uppträdde docenten Åke Campbell i Uppsala ofta i radio med intres-
santa föreläsningar om alla slags naturväsen, föreställningar och seder. De bar frukt,

Uppteckning av Hedvig Lundén, 1927.
Efter Johanna Bengtssons (f. 1852) berättelser om bröllopsseder (DAG).
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det erfor jag exempelvis 1933 då jag gjorde uppteckningar i Kinds härad. Jag talade 
med en gumma i Nittorps socken, som hade mycket att berätta. Som jag fann 
somligt i hennes tal främmande för västgötsk tradition, avbröt jag henne fyra gånger 
under en timme med frågan: ”Vad har mor hört det ifrån?” och fi ck till svar: ”Dä 
har jag hört i radion”.348

Flera upptecknare tycks ha varit av samma åsikt. Upptecknaren Otto Härnqvist 
var en av många som tog upp läskunnigheten som ett problem. De ”många po-
pulära artiklarna om gångna tiders seder och bruk etc. gör nog inte enbart nytta 
för forskningen”, framhöll Härnqvist och fortsatte: ”Korsningen mellan sådana 
skildringar och barndomsminnena blir ofta nog en monstruös bastard.”349 Många 
upptecknare bad också uttryckligen av samma orsak att deras uppteckningar inte 
skulle publiceras.350 Upptecknarna knutna till Västsvenska folkminnesarkivet in-
struerades också noggrant att försäkra sig om att de enskilda meddelarna ”icke öst 
ur tryckta källor”:351

Den där Forsberg har f.ö. läst en hel del, vadan man inte så nog kan förstå, vad som i 
hans berättelser är folklig tradition, och som Du kan begripa, är det ingenting annat 
än de folkliga traditionerna, vi vill ha tagit vara på. Träff ar Du i framtiden på sådana, 
som tala om vad de läst i böcker, så bör Du iakttaga att inte renskriva sådant, som 
Du inser vara hämtat ut litteraturen.352

Vid renskrivningen skulle även meddelarnas namn, yrke, hemort (socken och 
landskap) samt födelseår alltid anges. Uppteckningar utan hemortsrätt godtogs i 
regel inte.353 Vidare skulle en uppteckning endast bestå av resultatet av en intervju 
med en namngiven person. Orsaken härtill var dels möjligheten att kunna kon-
trollera uppgiften med den aktuella meddelaren, dels underlätta studier av seders 
spridningsvägar, till exempel hur en tradition kommit till ett visst område. Av 
samma anledning skulle upptecknarna noggrant förhöra sig om vart det berättade 
hörde hemma:

Och man bör vara mycket noga med att ta reda på, i vilken socken den omtalade 
sägnen, föreställningen o.s.v. hör hemma. Träff ar Ni en gubbe, som är född i en 
socken i Kinds härad i Västergötland men sedan sitt 22 år bott i Trönningen, och 
han berättar om julafton, så blir väl det mesta minnen från hans barndom i Kind, 
medan ett par drag av Trönningens julseder också komma med. Skilj då på vad 
som är västgötskt och vad som är halländskt och man bör vid renskrivandet ta en 
blankett för Halland och en för Västergötland i ett sådant fall.354

För att underlätta registreringen och arkiveringen av inkommet material instruera-
des upptecknarna, i synnerhet stipendiaterna och högproduktiva bygdeforskare, 
att särskilja uppgifterna då de använde sig av Bergstrands eller Liungmans frå-
geböcker. ”Vid renskrivningen ger man varje rubrik sin blankett, alltså inte t.ex. 
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Julafton och Veckodagarna på samma blankett”, betonade Bergstrand.a 355 Andra 
insamlingsledare poängterade detsamma:

Det skadade nog inte att ännu skarpare än vad som skett särskilja det icke samman-
hörande, även om risken för icke fullskrivna blad därigenom skulle ökas. Så borde
uppgiften om ”feskamåkera” helst skilts från det, som anföres om ”lummern” och
hästens inkar.356

Blanda inte ihop olika saker (t.ex. en spöksägen och en skildring om hur man fi rade
påsk) på ett och samma blankettblad. Såsom regel gäller: Nytt blad för varje särskild
art av folkminne och ny rad för varje märkbar avdelning inom samma uppteckning.
Följ – i den mån det ske kan – frågebokens uppställning och rubriker (gärna med
underrubriker om så behövs).357

För att kunna söka i folkminnessamlingarna utarbetades fl era register i början av 
1920-talet. Förslag till en särskild accessionskatalog över samlingarna utarbetades
av Elof Lindälv; ett system som från och med 1927 även kom att nyttjas vid Folk-
minnesarkivet i Lund. Med inspiration från Norsk folkemindesamling upprättade
David Arill en topografi sk katalog över samlingarna och ytterligare en över de en-
skilda upptecknarnas verksamhet, för att därigenom förenkla såväl översikten som
det praktiska användandet av samlingarna. Såsom första svenska folkminnesarkiv 
påbörjades vid Västsvenska folkminnesföreningen år 1922 arbetet med en syste-
matisk förteckning, en realkatalog, över folkminnessamlingarna, för att ytterligare
tillgängliggöra materialet för forskning. Arill upprättade ett första förslag, som han
efter styrelsens godkännande tillsammans med biträdet Erik Peterson utvecklade.
Under sin tid som arkivföreståndare kom Liungman att genomföra betydande för-
ändringar av katalogens uppbyggnad.358 Hans version av realkatalogen, vars system
fi nns återgivet i bilaga 2, kom därefter, med smärre ändringar, att vara i bruk fram
till 1960-talets slut.

Katalogen bestod av fyra olika delar: 1) Tro, sed och sägen, knutna till överna-
turliga väsen, till personer, händelser och föremål, 2) Friare folkdiktning, 3) Seder
och föreställningar, knutna till livet, arbetet, tiden och rummet, 4) Specialregister.
Under de fyra delarna fanns 180 rubriker under vilka kort med information om
innehållet i en uppteckning sorterades in. På korten fanns även uppgifter var upp-
teckningen var gjord och en hänvisning till dess accessionsnummer.

Realkatalogen återspeglar till stor del 1920-talets folkloristiska forskning i all-
mänhet och de ledande göteborgsfolkloristernas (Arills, Eks, Celanders, Liung-
mans) i synnerhet, vilket arkivets representanter också var medvetna om.359 Ka-
tegoriseringen av materialet, påpekades exempelvis av Gösta Berg vid Nordiska 
museet, återspeglade alltid dess konstruktörs forskningsintressen; alltså blev den
svårare att använda ”i samma mån som indelningen blir rikare och mer specia-
liserad”.360 Åtminstone när det gäller göteborgsarkivet var det dock i praktiken
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arkivpersonalen som i de allra fl esta fall letade fram material ur samlingarna för 
utomstående forskares räkning. Västsvenska folkminnesarkivets ämnesbaserade 
söksystem över folkminnessamlingarna inspirerade senare Folkminnesarkivet i 
Lund, Landsmålsarkivet i Uppsala och Nordiska museet vid deras upprättanden 
av realkataloger.361

I samband med att uppteckningar inkom till arkivet och granskades av in-
samlingsledarna sorterades materialet kronologiskt och därefter efter upptecknare, 
socken och slutligen ibland efter ämne. I de fall materialet sorterades efter ämne 
följdes frågeböckernas uppställning, vilka i sin tur var upprättade efter realkatalo-
gens rubriker. Som en konsekvens härav kom stundtals enskilda meddelares be-
rättelser att delas upp.362 Sorteringen gjordes av arkivtekniska skäl; samlingarna 
skulle vara lättarbetade. Fokus låg, som tidigare betonats, på det berättade, inte på 
berättarna. Följden av uppdelningen blev ibland att om en forskare till exempel 
beställde en berättelse om boskapsskötsel fi ck han varken andra uppteckningar 
gjorda efter den aktuella meddelarens berättelse eller andra texter nedtecknade av 
samma fältforskare. 

Redigering, refusering och arkivering
Tidigare har Johan Kaléns ord om att allt som kunde klassifi ceras som folkminnen 
borde upptecknas och införlivas i arkivets samlingar lyfts fram. ”Hellre för mycket 
än för lite” upprepade Johan Kalén under i stort sett alla sina instruktionsföredrag. 
Det var bättre, menade han, att skicka in en ”mindre värdefull eller rentav värdelös 
uppteckning” än att riskera att gå förbi en som var av värde:363

Kort ur realkatalogen rörande bröllopsseder, hänvisande till Hedvig Lundéns uppteckning efter 
nämnda Johanna Bengtssons berättelser (DAG).
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Det får bli vetenskapsmännens sak, att vid bearbetning av det inkomna stoff et,
utgallra vad som vid en strängt saklig och vetenskaplig prövning visar sig vara be-
tydelselöst. Men jag har liksom en känning av, att det inte blir så värst mycket som
kommer att helt skjutas åt sidan. Har det inte värde från en synpunkt, så kan det ha 
det från en annan. Men denna sofring bör enligt mitt förmanande ej ske vid arbetet
ute i fältet. Den tillhör ej den oftast otillräckligt tränade upptecknaren utan den
fullt vetenskapligt rustade bearbetaren.364

Således, menade Kalén, var det forskaren som använde Västsvenska folkminnesar-
kivets samlingar som huvudsakligen skulle stå för bedömningen av det inkomna 
materialet. David Arill och Carl-Martin Bergstrand uttryckte sig på ett liknande
sätt, om än den sistnämnde något försiktigare. Allt borde inte införlivas i tradi-
tionsarkivens samlingar och alla samlingar som redan ingick i respektive arkivs
samlingar skulle inte utan vidare godtas.365

Traditionsförfalskning
Som tidigare påpekats var många av upptecknarna allt annat än förmögna. Konti-
nuerligt vädjade ett antal av upptecknarna till arkivet att få nya arbetsuppgifter på 
grund av sin ekonomiskt svåra situation. Några bygdeforskare skickade periodvis
in ett stort antal uppteckningar. Med all tydlighet framgår att de under perioder
levde enkom på insamlingsarbetet. Några anklagades för att skriva alltför stort för
att på så sätt fylla fl er blanketter och erhålla en större ersättning. Med samma syfte
tycks andra ha satt i system att skriva endast några få rader per blankett eller mot
betalning skicka in samma uppteckningar till fl era olika arkiv.

Som framgått var intresset för folket och dess minnen stort under 1900-talets
första hälft. Otaliga sockenskildringar innehållande folkminnesuppteckningar pu-
blicerades. Folkets minnen var högsta mode. Journalister konkurrerade med tradi-
tionsarkiven om de gamlas berättelser. Både dagstidningar och magasin innehöll
ofta mer eller mindre redigerade utdrag med äldre människor på landsbygden.
Med all tydlighet framgår att ett antal upptecknare, tvärtemot arkivets uttryckliga 
instruktioner, föll för frestelsen att skicka in avskrifter av redan tryckta uppteck-
ningar istället för att själva genomföra de betydligt mer tidskrävande intervjuerna.
Angav de att det avskrivna var hämtat från en tryckt källa returnerades i regel
materialet. En annan möjlighet var att istället påskina att det inskickade materialet
var resultatet av en egenhändigt genomförd intervju och i samband därmed även
bifoga en fi ngerad meddelares namn.

Att skicka in tryckta uppgifter var dock riskabelt. Arkivets insamlingsledare
granskade allt inkommet material och var själva väl belästa inom ämnesområdet.
Som insamlingsledare och i regel även själva upptecknare hade de också viss kun-
skap om vilka traditioner, seder och bruk som förekommit i de olika delarna av 
landet. Mot en upptecknare, av etiska skäl här kallad A.J., fattades till exempel
misstankar då han bland annat ”berättar åtskilligt om vittror, vilka naturväsen sä-
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kerligen icke tidigare anträff ats på västgötskt område.”366 I de fall uppgifter som 
insamlingsledarna betraktade som misstänkta inkom till arkivet ägnade de i regel 
stor energi åt att fi nna den ursprungliga källan, om en sådan fanns. Företrädare 
för traditionsarkiven samarbetade härvidlag kontinuerligt, till exempel genom att 
jämföra uppteckningar av samma upptecknare från olika arkivs samlingar.

Upptecknaren E.L. avslöjades till exempel av Olof Forsén då han några gånger 
skrivit av folkminnesskildringar ur Såningsmannen, vilket han också erkände, var-
efter han fi ck fortsätta med uppteckningsverksamheten.367 En annan högproduk-
tiv och väl ansedd upptecknare, arbetaren K.E., misstänktes likaså vid ett tillfälle 
för att under falska förespeglingar ha sänt in avskrifter till arkivet. Efter jämförelser 
mellan K.E:s bidrag och Sundblads bok Gammaldags seder och bruk i Västergötland
skrev Bergstrand: 

Jag vart igår mycket ledsen, då jag genomläste Edra uppteckningar efter nittioårige 
A.P. Andersson i Naum. Märkvärdig gubbe som läser upp utantill hela kapitel ur 
Sundblads Gammaldags seder och bruk i Västergötland! Med sådana gubbar ber jag dd
Eder hädanefter se noga upp, ty jag vill inte införliva med våra samlingar sådant, 
som eftervärlden skall beteckna som avskrifter ur böcker. För framtiden ber jag Eder 
vara på Er vakt, så att vi inte förses med andra uppteckningar, än dem Ni kan ösa 
ur den muntliga traditionen.368

Därefter, menade Bergstrand, var K.E. ”kurerad” och fortsatte under en lång tid 
att arbeta för arkivets räkning; ”då jag strax avslöjade falsariet, bättrade han sig 
och har sedan gjort uppteckningar, som jag inte haft skäl att misstänka”, menade 
Bergstrand.369 När det gällde E.L. och K.E. tycks avskrifterna ha varit engångshän-
delser. Kanske berodde avskrifterna på ett missförstånd. En annan möjlighet var 
att de hade hamnat i ekonomiskt trångmål och därför medvetet skickade in av-
skrifterna. I andra fall är det uppenbart att enskilda upptecknare satt inskickandet 
av förfalskningar i system.

En upptecknare som under en lång tidsperiod arbetade för arkivet var J.B., 
innehavare av en så kallad boklåda i Göteborg. Under 1920- och 1930-talen inför-
livades tusentals av hans uppteckningar i arkivets samlingar. Arkivets företrädare 
tycks ha uppskattat hans uppteckningar. I synnerhet Hilding Celander nyttjade 
J.B:s uppteckningar om jultraditioner i sin egen forskning, till exempel i boken 
Nordisk jul. Bergstrand blev dock mer och mer skeptisk till uppteckningarna, sär-ll
skilt då J.B. ofta inkom med uppteckningar som synnerligen väl passade Celan-
ders teorier om fruktbarhet och julfi rande. Många uppgifter i J.B:s uppteckningar 
var ovanliga för att inte säga unika bevis för samtida forskningsteorier, vilket fi ck 
Bergstrand att reagera:

Jag måste som min mening uttala, att vad Gustav Andersson berättat så denna gång 
som sist, då han hade så mycket historier om off er till eldgudar o.s.v., synes mig 
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synnerligen otroligt. Kunde man lita på dessa uppgifters sanningsenlighet, hade de
ju för oss det allra största värde, men nu är jag mycket skeptisk mot dem. Månne
jag inte gjorde bäst, därest jag kastat dem i papperskorgen? Anser Ni själv, att denne
Gustav Andersson är en trovärdig karl? Finns inte någon möjlighet för mig att träff a 
och få samtala med honom? En annan sak är nu den, att jag av Sandklev fått veta,
att Ni lämnar in samma uppgifter till honom som till oss. Jag kommer icke hädan-
efter att inlösa sådant material, som Ni får betalt för även av Sandklev. Allra helst
såge jag, att Ni hädanefter sände uppteckningar endast till Sandklev.370

Något svar tycks Bergstrand inte ha fått och än mindre möjligheten att få träff a 
Gustav Andersson som var utsatt som meddelare. J.B. utmönstrades som upp-
tecknare och alla hans uppteckningar kom att betraktas som falsarier även om
Bergstrand menade att ”han i början tycks ha varit pålitlig och även senare allt-
emellanåt insänt äkta originaluppteckningar, så har han då sagesmän och material
börjat tryta tagit till sin fantasi, vilken befruktats genom läsning av folkloristisk 
litteratur.”371 Liksom när det gällde J.B. misstänkte Bergstrand och hans kolleger
även att andra upptecknare förfalskat uppteckningar då de innehöll ”just sådana 
ting, som varit i svang mest som teorier” men av upptecknarna angetts ”som något
man för länge sedan brukat”, för att citera Albert Nilsson vid Nordiska museet.372

Ytterligare en upptecknare som tilldrog sig Bergstrands uppmärksamhet var F.P.,
upptecknare och kringresande antikvitetshandlare. Inledningsvis skattades han
högt av arkivets ledande män. Bland annat vann han första pris i pristävlan ”Från
vaggan till graven” år 1924.373 Men Carl-Martin Bergstrand reagerade på att F.P.
gång efter annan sände in högst ovanliga uppgifter till arkivet med vaga angivelser
rörande sina meddelare. Vid fl era tillfällen försökte Bergstrand få Hilding Celan-
ders tillåtelse att undersöka saken närmare:

Tror Du inte, att det materialet är lämpat för ”idiotlådan”? Ingen annan har gjort
dylika uppteckningar. Ett par dagars kontroll skulle nog visa, att den mannen ej
får tas på allvar, då han kommer med material, som ej kan verifi eras genom andras
uppteckningar. Arill har tydligen satt stort värde på hans material. Har Du lust att
sända en man (kvinna) på, låt oss säga, tre dagars cykeltur genom Hjärtum, Fors-
hälla och Lane Ryr med speciell uppgift att forska efter [F.P:s] traditioner? Någon
gammal bör ju känna till hans egendomliga seder, om det fi nns tillstymmelse till
verklighet bakom.374

Någon undersökning rörande F.P:s uppteckningar kom dock inte till stånd. I varje
fall lyckades inte Bergstrand fi nna bevis för sina misstankar, vilket framgår av hans
brev till Sigfrid Svensson, som lånat och ifrågasatt några av F.P:s uppteckningar.
Bergstrand förklarade att hans inställning delades av John Granlund, tidigare vid
Västsvenska folkminnesarkivet och senare vid Nordiska museet. Men, betonade
Bergstrand, Hilding Celander hade i det längsta trott på F.P:s uppgifter: ”P. är
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ju till den grad analfabet och kakograf, att han måste ge en lärd herre intryck av 
äktaste folklighet och ursprunglighet!”375

Kontrollerad blev dock fanjunkaren N.S. Under åratal hade han arbetat både 
för Västsvenska folkminnesarkivet, Nordiska museet och Landsmålsarkivet i Upp-
sala. Enbart i göteborgsarkivets samlingar fi nns 4 000 sidor av hans uppteckningar, 
vilka Bergstrand sedermera stämplade som förfalskningar. Efter fattade misstan-
kar, återigen beroende på att materialet innehöll mycket ovanliga uppgifter, sökte 
Bergstrand kontrollera det berättade med stor energi. I ett brev till kantorn Oscar 
Söderlind i Eggby, vari Bergstrand vädjade om hjälp att kontrollera huruvida några 
angivna meddelare existerat, förklarade han sitt arbetssätt:

Jag avslöjade för några år sedan [N.S.] som storbedragare. Jag tog mig nämligen för 
att under resor på hans jaktmarker efterhöra hans sagesmän, besöka sådana, som 
han uppgivit som sagesmän o.s.v. Jag fann då bl.a., att han uppgivit som sagesmän 
personer, som varit döda i många år innan han besökte dem, dels sådana, som han 
aldrig råkat. Vidare att han helt enkelt uppdiktat sagesmän. Jag hade med mig en 
del av hans uppteckningar och genomgick dem med sagesmän, som han verkligen 
talat med, men det befanns därvid, att de inte kändes vid en hel del av sina berät-
telser. Nu vågar jag inte använda några alls av [N.S:s] omkring 4 000 sidor uppteck-
ningar här på arkivet. Förmodligen var det först så småningom han började tillsätta 
de gamles berättelser med egna tilldiktningar o.s.v., men det är för mig omöjligt 
att avgöra, när hans förfalskningar begynna. Kunde jag nu genom Eder få veta, 
huruvida de på första sidan nämnda personerna existerat, hetat så och varit födda 
så, skulle detta vara av värde.376

Det var inte utan tveksamhet som Bergstrand avpolletterade N.S. Tillsägelser 
räckte i de fl esta fall för att ”återföra en människa till sanningens väg”, menade 
Bergstrand, dock inte i det aktuella fallet: ”Skada, för [N.S] var dock en energisk 
karl, som inte vädjade för några svårigheter, då det gällde att uppsöka sagesmän, 
var de än bodde”.377

Ofolkligt och ointressant
Ett tiotal upptecknare misstänktes uttryckligen för att vid ett eller fl era tillfällen ha 
förfalskat inskickat material. De övriga nära två tusen upptecknarna som under 
tidsperioden var knutna till Göteborgsarkivet var dock inte ifrågasatta. Därmed 
inte sagt att alla deras uppteckningar uppskattades av arkivets insamlingsledare.

Under ett instruktionsföredrag för blivande upptecknare betonade Bergstrand 
att de hellre skulle skicka in för mycket än för litet till arkivet. Men å andra sidan, 
menade Bergstrand, ”får upptecknaren ha så pass omdöme, att han inte skickar 
in alltför obetydliga uppgifter, sådana som han bör begripa saknar allt intresse 
för forskningen.”378 Som exempel på värdelösa uppteckningar anförde Bergstrand 
några blad som inskickats av några dalsländska bygdeforskare:
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1. Fläderblommorna tas i blomningstiden och bindas i knippen, som får torka.
Sedan kokas det thé på dem.
2. När pigorna tog tjänst får de vanligen tre kronor i stäa.
3. När en häst fi ck revet eller kastet, hävde de i honom nåt å så körde de fort mä’n.
4. I en del stöver bredde de ut halm på golvet å där låg ongane å garna sej. Då feck 
de väre försektige mä lysestickene.
Dessa just anförda s.k. folkminnesuppteckningar får gälla som exempel på vad som
omöjligen kan anses värt att införliva med ett folkminnesarkivs samlingar. Somliga 
uppgifter är utan intresse, andra sakna värde därför att de är ofullständiga. Är det
fråga om t.ex. tjänstefolkets löner och anställningsvillkor, så är det ju alldeles nöd-
vändigt att även uppge åtminstone vilket årtionde de lämnade uppgifterna avser.
Likaså då det talas om julhalmen bör man ta reda på, när ungefär seden ifråga över-
gavs, och naturligtvis också, vilka idrottslekar, man utförde i halmen.379

För att komma till rätta med vad som ansågs vara mindervärdiga uppteckningar
användes honoreringen som styrmedel. Under det tidiga 1930-talet betalades i
regel 50 öre per inkommen sida för att successivt stiga till 2,50 och uppåt 3 kronor
per sida i början av 1960-talet.380 Under början av 1920- och början av 1930-talet
tycks alla uppteckningarna, oavsett innehåll, ha honorerats likvärdigt. I samband
med att Bergstrand övertog föreståndarskapet för arkivet kom honoreringssyste-
met att förändras i och med att han började ”betala de bästa och de tätast skrivna”
uppteckningar mer än andra:

Några blad bland de nya blanketterna innehöll ju rätt litet, där var t.ex. tre med en
gåta på var, så var det en mycket vanlig och knapphändig notis om gloson etc., och
jag får ju se till att inte illvilliga revisorer få för god anledning att även i fortsätt-
ningen anklaga mig för alltför stor rundhändhet och för slapp kontroll. Vilket jag 
förmodar att Du behjärtar och ej vredgas över beloppets litenhet.381

Några bland visorna äro alltför väl kända och förekomma redan så rikligt här, att jag 
knappast vågar visa våra revisorer, att jag inköpt dem av Eder. I synnerhet Skeppet
Albertina och Fröken Agnes samt På Bohusläns kuster. I varje fall måste jag visa, att
jag betalat dem med ett blygsamt belopp. Gåtorna äro allesammans de allra vanli-
gaste, sådana som förr lästes i den äldre upplagan av Folkskolans läsebok, så det kan
hända, att det bladet går i papperskorgen.382

I praktiken tycks emellertid skillnader vad gäller honorering, även under Bergs-
trands föreståndarskap, huvudsakligen berott på hur tätt olika upptecknare skrev.
Välfyllda sidor betalades mer än glest skrivna, vilket Bergstrand gång på gång fram-
höll för de enskilda upptecknarna såväl som för sina kolleger.383 Utifrån korrespon-
dens framgår också att material, som ansågs undermåligt, stundtals sändes tillbaks
till respektive upptecknare alternativt kasserades av arkivets föreståndare:
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Den här gången blev det inte något penningpris. Jag fann ju strax, att det allra mesta 
av det insända materialet denna gång författats av Eder. Jag ville ju endast ha tag i 
gamla traditioner. Jag plockade ut de få sådana, som fanns i Edert manuskript, och 
lät avskriva dem. Resten gick i papperskorgen utan hänsyn till att det tagit Er åtskil-
lig tid och möda att författa och nedskriva det.384

Härmed returneras nitton sidor uppteckningar, vilkas innehåll jag anser sakna in-
tresse för vårt arkiv. Vi samla endast sådant, som inte bevarats på annat sätt än 
genom folkminnet, alltså inte sådant som är lätt tillgängligt genom litteratur. Och 
vad de religiösa sångerna beträff ar, tar jag för givet, att de allesammans fi nnas i 
tryck.385

En del av de visor Ni nyligen sänt in ha föga intresse. De ha så pass litterär eller 
halvlitterär ton att de knappast kunna sägas vara folkliga. Jag har inte haft tillfälle 
att göra någon undersökning i saken, men fl era av dem torde nog härstamma ur 
tryckta källor ursprungligen. Det är detta som gör att honoraret blev en smula lägre 
än vanligt.386

Av de senare måste jag kasta tre blad i papperskorgen: Ett om frimurare, ett om 
Festeldar och nödeldar, ett om Tomtar. Då jag har revisorer över mig, kan jag inte 
våga ta emot annat än fullgoda uppteckningar. De här innehålla intet intressant el-
ler något av värde för vetenskapen.387

Refusering av inkommet material tillhörde dock ovanligheterna. Högst ett tiotal 
sidor per år tycks ha återsänts alternativt kasserats. Uppteckningar som inte god-
togs bestod i regel antingen av redan tryckt material eller egenhändigt producerade 
texter, till exempel dikter. I några få fall returnerades material som ansågs okomp-
lett, inkonsekvent eller innehållande alltför vanliga och i samlingarna ytterst väl-
representerade uppgifter. Vad som bedömdes som mindervärdigt material och 
därmed inte införlivades i arkivets samlingar är dock i de fl esta fall svårt att få en 
uppfattning om utifrån korrespondensen. Ett bättre sätt att få en inblick i arkivets 
refuseringsstrategier är att studera pristävlingssvaren, vilka i många fall renskrevs 
på arkivbeständigt papper.

Redigering och censurering
Redan 1928 konstaterade folkminnesföreningens styrelse att pristävlingsmateria-
let krävde bearbetning, främst därför att uppteckningarna var ”gjorda på papper 
av sämre kvalitet”, det vill säga inte var författade på arkivets vanligtvis använda 
arkivbeständiga blanketter. Arkivets tjänstemän fi ck därför i uppgift att verkställa 
avskrifter av uppteckningarna på arkivets blanketter ”där sådant syntes nödvän-
digt” och då även dela upp ”stoff et från innehållssynpunkt.” Avskrifterna skulle 
göras med en ”diplomatisk” noggrannhet.388 Under 1930- men framför allt under 
1940-talet förde arkivets ordinarie och tillfälligt anställda över ”tusentals sidor på 
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dåligt privatpapper” till arkivpapper.389 Oftast kasserades originaluppteckningarna 
efter överförandet.

Ett antal uppteckningar som Bergstrand förberett för avskrivning kom i prak-
tiken aldrig att överföras på arkivets blanketter. På originaluppteckningarna åter-
fi nns fortfarande Bergstrands utförda korrigeringar och även passager som han
med rödpenna strukit som en markering att de var ointressanta och därför ej borde
avskrivas. Som exempel kan svaren på pristävlingen ”Folkminnen och traditioner
i Bohuslän skola inventeras”, utlyst i Bohusläningen år 1943 och en ungefär sam-
tida tävling om djurs-, föremåls- och växters språk i Handelstidningens Veckoblad
nämnas.390

På närmast samtliga av svaren på de båda pristävlingarna har Bergstrand överst
på första sidan skrivit ut uppteckningens proveniens, upptecknarens namn samt
meddelarens namn och födelseår, alternativt att det rörde sig om egenhändigt ned-
tecknade minnen. Vanligen har han också delat upp tidigare sammanhängande
berättelser och rubriksatt dem i enlighet med realkatalogens rubriker. Som exem-
pel kan nämnas att uppgifter om julfi rande respektive tjänstefolk, som tidigare
varit skrivna på en och samma sida, skulle avskrivas på separata blanketter. Ofta 
har Carl-Martin Bergstrand även korrigerat direkta språkfel, såsom felaktiga kom-
materingar, stavfel eller avsaknad av versal i början av en mening.391 Genom kor-
rigeringarna ville Bergstrand skapa en läsbar text, lättare att bruka för dem som
använde arkivets samlingar.392

Innehållet i Västsvenska folkminnesarkivets pristävlingssvar skulle emellertid i
de allra fl esta fall orört föras över på arkivblanketter och därefter införlivas i arkivets
samlingar. I några få fall har dock Carl-Martin Bergstrand strukit över passager
alternativt angett ”Avskrives icke!” i marginalen på uppteckningen. Bland annat
utmönstrades mer eller mindre konsekvent inledningar till uppteckningar som
tydliggjorde att texterna var insända till arkivet såsom svar på pristävlingarna, till
exempel ”Jag får tacka för eder skrivelse och boken som ja fått” eller att det in-
skickade var ”i hopp om att vinna ett kontantpris”, liksom uppgifter om uppteck-
naren så tillvida att denne inte nedtecknade sina egna minnen.393 I enstaka fall har
även uppgifter som inte betraktades som muntligt traderade strukits. Detta gäller
till exempel en berättelse om gården Stamtorps historia, delvis tidigare publicerad,
delvis nedtecknad efter äldre handlingar.394 Även några uppgifter som Bergstrand
troligtvis helt ansåg sakna vetenskapligt värde skulle utmönstras, till exempel en
vag beskrivning om bristen på lärare på landsbygden vid 1800-talets mitt eller
tämligen vanliga och kortfattade uppgifter om knallar.395 Men, vilket inte nog kan
framhållas, ”censurering” av inkommet material var en ovanlighet. Merparten av 
de inskickade uppteckningarna, både pristävlingssvar och resultatet av bygdefors-
kares eller stipendiaters intervjuer, mottogs utan att överhuvudtaget kritiseras, så-
väl på 1920-talet som på 1950-talet.
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Bo G. Nilsson som ingående granskat Nordiska museets utgivning av arbetar-
minnen från 1940-talet och framåt har tydligt visat hur museets personal innan 
utgivningen konsekvent redigerade bort enskilda upptecknares kritiska refl exioner 
rörande skillnaden mellan nu och då. Även känsliga ämnen, som sexualia, alkohol-
missbruk, bristande hygien och politiska kommentarer utmönstrades från arbetar-
minnena innan de publicerades, liksom meddelarnas värderingar och refl exioner.396

När det gäller Västsvenska folkminnesarkivets pristävlingssvar tycks förhållandet 
varit närmast det motsatta. Bergstrand lät otaliga jämförelser, ofta kritiska, mellan 
förr och nu, stå kvar i uppteckningarna. Likaså fi nns det inget som tyder på att 
känsliga uppgifter utmönstrats från uppteckningsmaterialet och inte heller, som 
senare kommer att behandlas, ur arkivets utgivna materialpublikationer.

I det ovan behandlade pristävlingsmaterialet, som ingående granskats av Carl-
Martin Bergstrand, fi nns istället otaliga jämförelser mellan nu och då samt skild-
ringar av mindre smickrande sidor av allmogesamhället. Edvard Anderssons, född 
1866, egenhändigt nedtecknade minnen kan nämnas som exempel. Som vanligt 
hade Bergstrand givit upptecknarens text nya rubriker. Anderssons rubrik ”Från 
den gamla tiden” ersattes med ”Forna förhållanden”, ”Bönder, torpare och tjäns-
tefolk”, ”Husligt arbete” samt ”Hemmet”. Innehållet lämnades dock orört och 
Anderssons berättelse om det förgångna, vilket han ironiskt omnämner som ”den 
gamla goda tiden”, skulle helt och hållet överföras på arkivblanketter och införlivas 
med folkminnessamlingarna. Berättelsen rör bland annat bristfällig fattigvård, ex-
emplifi erad med tre äldre kvinnors öde, vilken upptecknaren avslutade med orden: 
”Vad de tre hade för tanke om den gamla goda tiden är aldrig vare sig uttalat eller 
upptecknat. Men min far, som var torpare, försummade icke att inpränta i oss 
barn hur gott vi hade det. Och minnet är levande.”397 Därefter berättade Anders-
son om sin fattige torparfar och sin egen uppväxt och arbetstid, fylld av jämförelser 
mellan dåtiden och nutiden:

När man i dessa dagar räknar kuponger och poäng och ett misströstande bekymmer 
för köttbitens litenhet smyger sig fram kommer det gärna i sällskap med en fråga: 
”Hur kunde man klara sig i sin barndoms och ungdoms dagar, då påtatissugett 
mest bestod av kummin och salt? Ja, hur många av ens barndoms dagar voro inte 
”köttlösa”? Hur många av dem vankades det smör på brödet?398
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3.3. Upptecknarna och folkets minnen
Utifrån den ovanstående studien av insamlingsverksamheten vid Västsvenska folk-
minnesarkivet framgår att arkivets defi nitioner av centrala begrepp som folkmin-
nen och folkliv var vaga, på samma sätt som de instruktioner som gavs till upp-
tecknarna rörande dokumentationsarbetet. Därmed torde upptecknarna haft stora 
möjligheter att själva inrikta verksamheten i enlighet med sina egna preferenser. 

I det följande kommer jag utifrån två exempel att beröra hur insamlingen av 
folkminnen på ett mer lokalt eller regionalt plan kan betraktas som ett uttryck 
för försök att förstå och förändra samtiden – som individuella politiska projekt.
Utifrån de två följande fallstudierna av upptecknarna A.G. Bördh och Sonja Hen-
ningsson, vill jag också tydliggöra hur enskilda ”folkliga” upptecknares agendor
skilde sig åt, både från varandra men även delvis från insamlingsledarnas syn på 
och användande av folkets minnen. Varför valde upptecknarna att arbeta för ar-
kivets räkning? Satte de in sitt engagemang i en politisk kontext? Hade de, som
tidigare resultat tyder på, möjlighet att inrikta sin insamlingsverksamhet mot egna 
intresseområden? Tilläts upptecknarna genom insamlingsverksamheten att för-
medla sin egen syn på det förgångna till forskningen och framtiden?

Bördh och kampen för Dalslands väl
1927 publicerades ett upprop i fl era dalsländska tidningar. En pristävling med
syfte att rädda den muntliga traditionen undan glömskan utlystes. Kraftigt under-
ströks att det var fråga om ett ”fosterländskt räddningsarbete” som alla kunde delta 
i.399 För åtminstone en av deltagarna, Anders Gustav Bördh i Bolstad, var dock 
nationen Sverige av mindre betydelse – istället var landskapet Dalsland föremålet
för hans primära kärlek.

A.G. Bördh, som han undertecknade sina artiklar och uppteckningar, var född
1895 som son till småbrukarna Gustav och Carolina. Efter genomgången små-
och folkskola reste Bördh 1913 till Uppsala och Fjellstedtska skolan för att studera 
till präst. 1916 avbröts dock hans studier på grund av ekonomiska trångmål i
kombination med överansträngning. Istället fl yttade han tillbaka till föräldrahem-
met. Där bodde han sedan kvar tillsammans med sin syster och fosterdotter även
sedan föräldrarna hade gått bort. Bördh tvingades alltså lämna prästbanan bakom
sig men förblev kyrkligt aktiv, bland annat såsom ledamot i Bolstads kyrkoråd
under nära tre decennier. Han försörjde sig främst som tidningsskribent och på 
att bruka den lilla gården Aritsholmens jord. Av döma av minnesord var han dock 
aldrig någon särskilt skicklig eller ens intresserad jordbrukare. I en tidningsintervju
berättar Bördh att han visserligen stundtals skämdes för att han inte orkade ”hålla 
den gamla fädernesgården i kultur” men att han varken hade tid eller lust därtill;
istället prioriterade han skrivandet. Under det tidiga 1920-talet var han platsredak-
tör för Bondeförbundets tidning Landsbygden och även fl itig skribent i fl era andra 
tidningar med spridning i Dalsland. Liksom det tidiga Bondeförbundet tog Bördh
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ofta ”småfolkets” parti i sina skildringar av Dalboslätten. Enligt vänner kände han 
som kommande ifrån enkla förhållanden, även såsom forskare, ofta förbisedd av 
mer välbeställda dalslänningar.400 En av hans närmare vänner, Nils Gustavsson, 
menar att Bördh periodvis stod socialdemokratin nära.401

Det bör dock framhållas att A.G. Bördh inte var partipolitiskt engagerad utan 
istället var det Dalsland och hembygdsforskningen som upptog i stort sett hela 
hans liv. I en minnesruna över Bördh omnämns han som ”Dals egen apostel”, i en 
annan konstateras att praktiskt ”taget hela hans medvetna handlande, hela hans 
tankevärld rörde sig om hemprovinsen.”402 Bördh var oerhört aktiv inom Dals-
lands hembygdsförbund (senare Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, 
DFH). Han anslöt sig omedelbart vid förbundets bildande, fyra år senare till-
trädde han dess styrelse. Snart blev han ordförande i förbundets södra krets. Som 
styrelsemedlem var han även aktiv inom redaktionskommittén för förbundets tid-
skrift Hembygden. ”Förkortningen DFH och A.G.B. kunde ibland uppfattas som 
synonymer”, menade hans vän och forskarkollega Olle Enbågen.403

A.G. Bördh. Okänd fotograf (i privat ägo).
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Förutom inom hembygdsförbundet var Bördh aktiv inom en rad andra områ-
den i den kulturhistoriska sfären. Från och med 1924 var han exempelvis Riksan-
tikvarieämbetets ombud för Bolstads pastorat. Han var även en av grundarna och
tillika kassör i Föreningen för dalsländsk kulturforskning (senare Föreningen för
dalslandsforskning), grundad 1924 med målsättningen att främja samarbetet mel-
lan dem dalsländska kulturforskare samt att ge ut skriftserien Ur Dalslands forntid 
och nutid. Bördh var också en av initiativtagarna till och ordförande för Dalslandsdd
släktforskarförening. Han publicerade kontinuerligt tidnings- och tidskriftsartik-
lar av hembygdskulturell och litterär art. I lokaltidningarna publicerade han också 
sina egna dikter. Under 1930- och 1940-talen var han, förutom medlem i Hem-
bygdens redaktionsråd, även redaktör för tidskriftens Dalsländsk jul som gavs ut av l
Dals konst- och litteraturklubb som Bördh även varit med och grundat. Därutöver
var han en fl itig skribent i Färgelanda och a Dalsländsk hembygd och publiceraded
ett antal större verk, bland annat en skildring av bygdepoeten Johannes Olssons,
Brånasmeden, liv och leverne år 1936 och på 1960-talet även ett urval av dennes
dikter. Resultatet av decenniers bibliografi ska studier tryckte Bördh i sin förteck-
ning Dalslandslitteratur. Han var också en fl itig föredragshållare och ofta anlitad
som släktforskare.404

Tidigt kom Bördh i kontakt med göteborgsarkivet. Redan 1920 skickade han
in sina första folkminnesuppteckningar och samma år var han en av deltagarna 
i folkminnesföreningens instruktionskurs för bygdeforskare. Folkminnesforsk-
ningen kom också, vid sidan av bibliografi , genealogi och litteraturvetenskap, att
bli ett av Bördhs primära intressen. Såsom en av initiativtagarna till och en av de
drivande krafterna inom hembygdsförbundets kulturminneskommitté handhade
Bördh periodvis folkminnesinsamlingen i organisationens egen regi. Som en del
av arbetet anordnade han pristävlingar och instruktionskurser i samarbete med
Västsvenska folkminnesarkivet. 1923 var han, såsom ombud för Dalslands forn-
minnes- och hembygdsförbund, en av deltagarna i den tidigare nämnda första 
Västsvenska hembygdskonferensen. Som upptecknare arbetade Bördh också direkt
för göteborgsarkivets räkning. Med framgång deltog han i ett antal pristävlingar,
bland annat ”Sägen och sång i västra Sverige” (1922) och ”Skämt och gamman i
gamla tider” (1929). I slutet av 1930-talet hade han också, som upptecknare ge-
mensamt bekostad av hembygdsförbundet och Institutet för folkminnesforskning 
vid Göteborgs högskola, till uppgift att bedriva insamling i Sundals härad. Som
upptecknare arbetade han tidvis även för Nordiska museet och Landsmålsarkivet
i Uppsala.405

Som en del av föreliggande avhandling har jag gått igenom Bördhs uppteck-
ningar och korrespondens vid göteborgsarkivet. Förutom samtal med några av 
hans närmaste vänner, Olof Ljung och Nils Gustafsson, och hans fosterdotter Elin
Hansson har jag för att få ökad insikt i Bördhs verksamhet studerat hans tryckta 
skrifter samt all korrespondens från 1900-talets första hälft i Dalslands fornmin-
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nes- och hembygdsförbunds arkiv. Därutöver har Bördhs privata brev som åter-
fi nns i vännen och hembygdsforskaren Tage Heimers arkiv excerperats. Slutligen 
har Bördhs privata arkiv, innehållande bland annat korrespondens och tidnings-
klipp, vid Melleruds museum använts.

Dalsländska folkminnen
Bördhs intresse för hembygdsforskning väcktes i samband med bildandet av Dals-
lands hembygdsförbund år 1918. Men redan innan detta hade han enligt egen ut-
sago fått klart för sig ”att något måste göras för att Dalsland skulle få den plats i solen 
som det förtjänade”. Bland annat under sin studietid i Uppsala hade han upplevt 
att Dalsland och dess invånare var diskriminerade. Knappast några dalslänningar 
fanns bland uppsalastudenterna, inga tidningar från landskapet fanns att tillgå och 
föraktet för provinsen var utbrett. ”Sa man inget ofördelaktigt om Dalsland, så teg 
man. Överallt betraktades Dalsland som ett ingen mans land, x-et i ekvationen, 
som man alltid spottade på”, menade Bördh i en tidningsintervju.406 I sitt författar-
skap återkommer han också gång på gång till områden där landskapet åsidosatts. 
Uppsala universitets nation benämndes exempelvis Värmlands nation fastän det 
bland såväl grundarna som medlemmarna fanns fl era dalslänningar. Kyrkligt var 
landskapet en del av Karlstads stift och administrativt av Älvsborgs län. Flera fram-
trädande dalslänningar omnämndes dessutom som bohusläningar, värmlänningar 
eller västgötar i såväl tidningar som uppslagsverk, vilket Bördh gjorde allmänheten 
medveten om.407 De ”mäktigare” grannlandskapens kulturella dominans hävdade 
han likaså genom att påpeka att dalborummet på Nordiska museet hade färre 
inventarier än de andra rummen och att fl era föremål typiska för Dal saknades i 
Göteborgs och Vänersborgs museer.408 Landskapspatriotismen och känslan av att 
Dalsland var orättfärdigt förbisett kom att prägla hela Bördhs verksamhet. På olika 
sätt försökte han synliggöra landskapet, lyfta fram dess särdrag och tydliggöra dess 
tillgångar för att få det att framstå som ett självständigt och originellt landskap.409

Genom att forska, skriva och föreläsa om landskapets historia ville Bördh få det 
”jämställt med Gustav Vasas Dalarna” och ”Dackefejdens Småland”.410 I sitt eget 
diktande, kompositör- och målarskap lyfte han fram landskapet, dess natur och 
invånare. Genom omfattande genealogiska studier påpekade han i enlighet med 
samtidens rasbiologiska forskning att dalslänningarna fanns bland ”de rasrenaste 
svenskarna”.411 I artiklar och mer omfattande studier sökte Bördh också lyfta fram 
diktare, konstnärer, forskare och politiker som härstammade ifrån eller verkade i 
Dalsland. Förutom ”i blodet” låg Dalslands egenart i folkspråket: ”den dag, då 
bygdens barn blivit så pass radiobesmittade, att de glömt sina dalborismer har Dal 
förlorat det mesta av sin karaktär som hembygd.”412 För Dalslands storhet stod inte 
att fi nna i landskapets enda stad eller bland ”stormännen”. ”Dal är bondebygden” 
konstaterade Bördh och således fanns det specifi kt dalsländska i allmogekultu-
ren.413 Folkminnena kom för Bördh också att bli ett viktigt ”kulturellt kapital” för 
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att förbättra Dalslands position bland de regionala grannarna.414 Ur detta perspek-
tiv bör man förstå hans insamlingsverksamhet och den bild av Dalsland som han
tecknade.

Bilden av Dalsland och dess framväxt
Under 1920-talet stod Bördh helt fri i förhållande till Västsvenska folkminnesar-
kivet. Dels skickade han, som påpekats, in svar på några pristävlingar men huvud-
sakligen gjorde han uppteckningar på eget initiativ och helt efter egna intressen,
vilka mottogs och arkiverades utan kritiska synpunkter från arkivets representan-
ter. Vid mitten av 1930-talet fi ck Bördh betalt av Västsvenska folkminnesarkivet
och Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund för att bedriva insamling i
sin hemtrakt. Därmed kunde Bördh åläggas att arbeta enligt arkivets önskemål.
Hans uppgift bestod primärt i att arbeta efter Bergstrands Frågebok för folkmin-
nesinsamling:gg

För den av Dalslands hembygdsförbund och oss startade slutinventeringen av Dals-
lands folkminnen, som ju för Sundals härad skall bedrivas av Eder, synes det mig 
nödigt, att Ni försöker få inom varje socken en meddelare av omkr. 80 års ålder, med
vilken Ni i lugn och ro kan gå igenom vår lilla frågeboks 500 frågor och anteckna 
svaret på en var av dessa, vare sig det är positivt eller negativt. Frågans nummer ut-

Nattfrierier på sydöstra Dal. Uppteckning av A.G. Bördh (DAG).
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sättes vid upptecknandet och vid renskrivandet. Vårt arkiv har visserligen en hel del 
uppteckningar från ifrågavarande område. Men detta hindrar inte, att det är av vikt 
att alla de 500 frågorna nu bli besvarade. Därigenom fylles inte blott luckorna, utan 
man blir i tillfälle att få tidigare inkomna uppgifter beriktigade och kontrollerade.
Vidare ha vi inga gåtor, varför jag sänder ULMA:s frågebok om gåtor.415

I sitt arbete utgick Bördh från frågeboken, även om han varken numrerade frågor-
na eller besvarade dem alla i enlighet med Bergstrands önskemål. Han rapporte-
rade kontinuerligt om hur arbetet fortskred, framför allt till sin kontakt, Nils-Ivan 
Svensson, vid hembygdsförbundet. Bördh konstaterade att det var svårt att fi nna 
något gammalt, trots att han ”strövat här i trakten i insamlarsyfte”.416 ”I min trakt 
moderniseras av all kraft, och så är det överallt”, betonade Bördh.417 Det var svårt 
att fi nna lämpliga meddelare: ”de verkliga berättarna dö undan”.418 Bergstrands 
frågebok var enligt Bördh också svår att använda, speciellt då han verkade inom 
en högkyrklig bygd:

Jag ska följa Doktor Carl-Martins folkminneskatekes vid mina husförhör. Som bol-
stadbo vet jag vad renlärighet vill säga. Men en viss smidighet får man förstås iaktta. 
Att förhöra exempelvis en halvdöv inhyses 80-åring på samtliga de 500 frågorna är 
ju inte lämpligt. Man fi nner nog snart, vilka saker som ligga närmare och fj ärmare i 
vederbörandes horisont. Man får vara tacksam för vad man kan få. I regel inverkar 
omgivningen vid tillfället väldigt mycket. Är man oviss om omgivningens inställ-
ning – det fi nns ju en del delikata frågor i boken – kan resultatet bli därefter. Men i 
en familj med intresse kan någon annan hjälpa gamlingen på traven.419

I det inskickade materialet beskrev Bördh ett manligt Dalsland. 90% av hans upp-
teckningar i Västsvenska folkminnesarkivets samlingar består av intervjuer med 
manliga meddelare; 82% av hans 50 meddelare är män. I mångt och mycket är det 
också uppenbart att han tog de mindre bemedlades parti, sådana som, liksom han 
själv, var relativt fattiga och som hade känt av överhetens förtryck. I en minnesruna 
lyfter Olle Enbågen just fram ”den höga respekten för alla små medvandrare i vår 
värld” som något som präglade Bördh.420 Inledningsvis koncentrerade han sig även 
på att nedteckna sin fars och mors berättelser, ofta efter sådant de i sin tur hört 
efter äldre personer. Som ett exempel kan nämnas att hans uppteckning VFF 790, 
insänd 1922, till största delen är gjord efter hans egna släktingars berättelser. Så 
förmedlar till exempel hans far, ägaren Gustav Bördh (född 1858) berättelser både 
av dennes morbror, arbetaren Nils Magnus Göransson (född 1848, död 1870-ta-
let) och av A.G. Bördhs farfars mor.421

I sin dokumentation av folkets minnen försökte Bördh komma åt det spe-
cifi kt dalsländska; titeln ”Dalsländska folkminnen” på en av hans samlingar är 
talande.422 Till arkivet sände han in uppgifter om dalsländska källor och gravhögar 
men även om folkliga dalsländska diktare, som Brånasmeden.423 Det var lokala 
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sägner, berättelser och seder som stod i fokus för Bördh. Ett återkommande tema i
hans uppteckningar är också kampen mellan dalbor och västgötar på individnivå.
Bland annat återger han förklenande ord om Dalsland fällda av västgötar, vilka i
sin tur kvicka dalbor replikerat på.424

Bördh förmedlade dock inte en odelat positiv bild av det dalsländska allmoge-
samhället. I sina uppteckningar beskrev Bördh istället förhållandet mellan överhet
och undersåtar som ansträngt, bland annat genom skildringar av klasskillnader,
statare och torpare (”frälsekalvar”) under storgården Qvantenburg, fattiga skol-
barn och om en orättfärdig Major på Nunntorp som pryglade sina undersåtar.425

I en annan uppteckning låter han en meddelare berätta om en före detta domkyr-
koklockare, ”retlig till lynnet” och känd för att vilja ”ta folk” samt hur en av hans
orättfärdigt behandlade underlydande slutligen mördade honom.426 Även i egna 
kommentarer beskrev han klasskillnaderna på landsbygden och dess konsekvenser,
till exempel då han 1926 besvarade en förfrågan om förekomsten om nattfrierier:

Om trolovningssed, bäddande av långbädd o.s.v. har jag inte lyckats få några upp-
gifter. Möjligt är att dessa bruk förekommit inom burgnare bondkretsar. Ty själv 
tillhör jag visserligen en gammal (åtm. sedan sekelskiftet 1600-1700 spårad) dal-
bosläkt, som levat i den trakt, där jag bor, men de fl esta inslagen ha varit småbön-
der, torpare, hantverkare, backstugusittare och soldater. Vilket betyder, att den fasta 
tradition, som vanligen följer med de besuttne bönderna, inte alltid i mina egna 
förfäders liv och åtgöranden kunnat spåras. Det har varit skillnad på ”folk” och
”folk”, även bland allmogen själv.427

I sina uppteckningar gör han kontinuerligt jämförelser mellan ”då” och ”nu”. Ett
exempel härpå är hans uppteckning ”Nattfrierier på sydöstra Dal” i vilken han
påpekar:

Orsaken till att en fl icka blir gift nuförtiden är i många fall omständigheter, att hon
är ”i falli” (=ska få barn) eller fruktar för detta. Det låter måhända krasst, och ut-
talandet kan kanske skärskådas ur mer än folkloristisk synpunkt, men efter vad jag 
tror mig veta om folklivet ikring mig, är överdriften i påståendet ej värst stor. Den
nytillkomna barnavårdslagen jämte den för västra Sverige speciella inrättningen
Västergården, arbetshemmet för försumliga familjeförsörjare (vilken gård råkar ligga 
ej fullt en mil från mitt hem) – dess saker ha, efter vad jag vet, ”skapat” en del äkten-
skap. Detta senare förhållande hör kanske inte direkt till ”nattfrierier ur folkminnes-
synpunkt”, men jag ville bara säga något om ”nutidsläget”. Lignells påpekande (se
ovan), att man kan jämföra uppgifterna i vigsel- och dopböcker med varandra, ger
vid handen att tillståndet varit likadant förr.428

Kort sagt koncentrerade Bördh sig på vad han uppfattade som dalsländska särdrag 
men även i viss mån på skillnader/konfl ikter mellan dalbor och andra samt mellan
landsbygdens över- och underklass. Klasskillnaderna fi ck honom att i en tidnings-
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intervju konstatera: ”Jag är inte den som längtar tillbaka till ’den gamla goda tiden’
med dess många orättvisor.”429

Hembygden, nationen och arbetet för Västsvenska folkminnesarkivet
I slutet av 1930-talet upphörde Bördh med insamlingen för Västsvenska folk-
minnesarkivets räkning, detta delvis som ett resultat av att samarbetet mellan gö-
teborgsarkivet och Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund blev alltmer
ansträngt. Av bevarad korrespondens framgår att såväl Bergstrand som Bördh och
Svensson vid hembygdsförbundet var missnöjda. Färdigställandet av uppteck-
ningarna som Bördh och hans kollega och vän Tage Heimer skulle leverera drog 
lindrigt sagt ut på tiden, vilket högeligen irriterade Bergstrand.430 Ett år efter det
att uppteckningarna skulle ha levererats påpekade Västsvenska folkminnesarkivets
föreståndare: ”Du må ej förundra Dig över, att jag inte kan ha tålamod med så-
dana. Jag kommer inte att här efter av fri vilja ta befattning med Hembygdsför-
bundets uppteckningsarbete.”431 Därutöver var Bergstrand mycket missnöjd med
Tage Heimers samlingar men också Bördh fi ck utstå hård kritik även om ingen av 
hans uppteckningar tycks ha refuserats:

I Bördhs anteckningar fi nner jag t.ex. vissa stuginteriörer, som jag inte kan se ha nå-
got särskilt att ge […] anmärkningsvärt är att ingendera av de båda upptecknarna 
brytt sig om att följa den ledning vid rubriksättning, som jag gett i min frågebok 
[…] Men värre är att B. ofta på samma sida skrivit fl era uppgifter från vitt skilda 
områden […] på så vis blir det omöjligt att ordna materialet enligt vårt system.432

Av Bördhs brev till Nils-Ivan Svensson framgår dock att inte heller han var särskilt
angelägen att fortsätta samarbetet med göteborgsarkivet. Han hade alltför mycket
att göra, hade invändningar mot Bergstrands frågelistor och dessutom menade
Bördh att traditionsnivelleringen gjort själva insamlingsarbetet betydligt svårare:

Bergstrand kom med en ny frågelista om läkekonst för en månad sedan. Tyvärr har
den inbragt klent resultat. Mer än hälften av benämningarna på sjukdomarna voro
så konstiga, att varken berättarna eller jag visste vad det rörde sig om. Sådant låser
till munnen på folk, i stället för att öppna den. Jag vet inte om Bergstrand begriper
det, ifall jag talade om det för honom, men jag nämner det i alla fall för dig.433

Det kraftigare folkminnesbestånd som fanns på 1920-talet har tunnats av, att tala 
vid en 80-åring nu är rakt inte detsamma som att tala vid en 80-åring för 10-15
år sedan (förmodligen därför, att man själv i rask takt närmar sig denna vishetens
maximigräns och följaktligen förlorar respekten för bygdeljusen...) – men i sak talat
menar jag att uppgifterna blir korta. Sagesmannen tillfogar i regel, att han glömt
sammanhanget.434
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Men att helt upphöra med att dokumentera folkets minnen var inte aktuellt för
Bördh utan istället fortsatte han arbetet fastän i annan regi.435 Redan i början av 
1920-talet hade Bördh uttryckt sin ovilja mot att låta dalsländska folkminnes-
uppteckningar förvaras i Göteborg. ”Först må det då sägas, att vi inom förbundet
inte få nöja oss med att ’VFF gäller också Dalsland’”, skrev han 1926 i ett brev 
till Emanuel Bergman, dåvarande ordföranden för Dalslands Fornminnes- och
Hembygdsförbund.436 Liknande tankegångar framförde han gång på gång i såväl
sin korrespondens med dalsländska hembygdsforskare som i tidningsartiklar:

Jaså, våra folkminnen ska ändå lagras i VFA. Jag trodde att DFH hade en smula att
säga till om.437

Det är en formlig klappjakt forskare emellan – de rikssvenska, västsvenska, uppsali-
enska och hembygdens egna – efter smulor från gamla tiders Dal.438

Man vinner naturligtvis på tankeutbyte, ty målet – hembygdens framhållande – ter
sig inte precis på samma sätt hemma och ute. En sak hysa vi alla att kämpa emot:
andra provinsers ingripande i de speciellt dalsländska angelägenheterna.439

Kampen för Dalslands forntid och framtid fördes således, förutom gällande in-
samling och publicering, även om bevarandet av de dalsländska artefakterna och
minnena. I tidningsartiklar ondgjorde sig Bördh över att äldre dalsländska föremål
köptes upp för att förevisas i museet i Göteborg, Stockholm eller Vänersborg. Han
var också en av de ivrigaste förespråkarna för att ett särskilt dalsländskt museum
borde upprättas. När medel istället skulle avsättas för att förstärka museet i Väners-
borg ifrågasatte Bördh, utifrån närmast konspiratoriska tankar, syftet med organi-
seringen: ”är det möjligen att Vänersborgs stad skall få ett pampigare museum eller
är det likriktning av dalsländskt och västgötskt kynne?”440 Föremål, liksom ned-
tecknade minnen, borde således enligt Bördh inte föras bort från landskapet utan
förvaras i det.441 Museerna och arkiven, deras placering och samlingar, betraktades
således av Bördh som en del av en symbolisk kulturkamp mellan landskapen.442

I mitten av 1920-talet skrev Bördh i tredje person om sitt eget hembygds-
intresse till Västsvenska folkminnesarkivet: ”Som bygdeforskare, litteratör och
bonde, har han hittills – efter måttet av sina krafter – arbetat för höjandet av den
enl. hans mening mest förbisedda provinsen, Dalsland”. Upplyftandet av Dals-
land kan i Bördhs fall knappast kopplas till nationalismen som ideologi, i varje
fall inte nationalismen som den framfördes av tidens konservativt sinnade. Bördh
påpekade även att ”1914-18 års världshändelser ha för honom gjort satsen ’Känn
dig själv’ mera levande: hembygdsrörelsen i stort, anser han, mer som en utfarts-
väg till internationalismen, än som en förtätad nationalism.”443 I en tidningsartikel
från 1920-talet utvecklade Bördh sitt resonemang: ”Att se det universella, ja, ett
livsverk, i hembygdsarbetet är ett stort steg framåt. Vår tids lokalpatriotism får
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inte vara spartansk eller vikingafärgad – den måste präglas av förståelse för det 
allmän-mänskliga.”444 Härvidlag anslöt sig Bördh till den politiska vänsterns syn 
på (inter)nationalism.

Henningsson och de förtrycktas röst
I en rad självbiografi ska texter skildrar folkminnesupptecknaren Sonja Hennings-
son sin uppväxt och vardag. Gemensamt för texterna är att de är fyllda av glädje 
men kanske än mer av tragik och orättvisor. En kort levnadsbeskrivning utifrån 
Sonjas Henningssons egna texter blir därmed ofrånkomligt också en berättelse om 
ett hårt liv men även om en kvinna besjälad av ett socialt patos.

Sonja Henningsson, född 1920, kom från den halländska skogssocknen Gäl-
lared. Hennes barndom och uppväxt var hård: ”Det var fattigt hemma. Vi var 
många syskon. Hade inte råd med var sitt par skor. Men det fanns pengar till 
brännvin”. Hon var äldst i syskonskaran. När hon var elva år lades hennes mor 
in på sanatorium och dog två år senare.445 Strax efter konfi rmationen, i mitten av 
1930-talet, fi ck Sonja Henningsson en pigplats: ”far sålde mej ju utan att fråga mej 
som sed var. Att det var tiotals mil hemifrån så att jag aldrig kunde komma hem 
om jag var ledig bekymrade ingen”. Efter ett halvårs hårt arbete sa hon upp sig. 
Strax därefter fi ck Sonja Henningsson en styvmor: ”en ung fl icka som sen dess fött 
nio halvsyskon åt oss och som fått slita mer än folk numera gör”. Efter ytterligare 
en period som piga fi ck hon tjänst som ”hushållerska i 25 år åt 3 gamla farbröder, 
ogifta och snälla […]. Men det fanns en orm i paradiset. Den ena av bröderna gick 
som oavlönad slav åt sin bror hela livet, som så vanligt förr […]. Slaven upptäckte 
ibland sitt hopplösa liv och blev deprimerad och direkt farlig”.446

Med tiden fann Sonja Henningsson kärleken i de tre brödernas bokslukande 
systerson, Gösta Henningsson. Han var måleriarbetare och ”inkomster från hans 
fi rma var små och sällsynta trots massor av arbete”. De fi ck tre barn, födda 1942, 
1947 och 1950. Som gift hemmafru och hushållerska i det av hennes mans mor-
bröders ägda men gemensamma huset påbörjade Sonja Henningsson sin upp-
teckningsverksamhet. Något år in på 1960-talet kom hon att handha Ullareds 
bibliotek och arbetsförmedling samtidigt som hon fungerade som nämndeman 
vid Varbergs tingsrätt: ”Biblioteksjobbet har varit den roliga biten. Arbetsförmed-
lingen den bekymmersamma och nämndemansfunktionen den sorgliga.” Någon 
formell utbildning hade Sonja Henningsson inte. Däremot hade hon redan i barn-
domen läst allt hon kommit över och via radion, hennes ”folkhögskola”, följt med 
i samtidens politiska utspel.447

På många sätt var Henningsson engagerad i lokalsamhället. Hon var medlem 
av en kvinnoklubb, sekreterare i Ätradalens Nordenförening, engagerad i Röda 
Korset och Nationaltemplarorden. Kontinuerligt försåg hon Hallands Nyheter 
men framför allt Ny Tid med egna artiklar, kåserier och dikter. I den sistnämnda d
tidningen hade hon under några år på 1950-talet en egen återkommande vecko-
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krönika. Politiskt stod Sonja Henningsson helt klart långt till vänster. Hennes man
var aktiv socialdemokrat och periodvis medlem av kommunalfullmäktige. Hon
själv hade tidigt engagerat sig i SSU och kom senare att bli vice sekreterare i Ul-
lareds S-förening. I samtida tidningsartiklar beskrivs hon som en mycket stridbar
kvinna som konsekvent stod på ungdomens, de fattigas och utstöttas sida.448

Som många andra folkminnesupptecknare var Henningsson även engagerad
inom fl era olika delar av den kulturhistoriska sfären. Hon var mycket aktiv inom
hembygdsrörelsen, bland annat såsom en av grundarna till den lokala föreningen
och redaktionsmedlem i dess tidskrift Krönika från Fagereds pastorat. Däri publice-tt
rade hon artiklar utifrån sina intervjuer, skildringar av sina meddelare och upprop
om nödvändigheten av folkminnenas tillvaratagande.449 Som studieledare för Ar-
betarnas bildningsförbund och Nationaltemplarorden höll hon även i ett stort an-
tal kurser, bland annat om det ”gamla samhället”. I nära trettio populära radiopro-
gram tog hon på 1960-talet, tillsammans med Märta de Laval och författarinnan
(och upptecknaren) Astrid Petersson, upp drag ur ”folklivet” under rubriken ”För
oss äldre”. Därefter fortsatte hon att kåsera utifrån sina uppteckningar i lokalra-
dion.450 Under några decenniers tid var hon dessutom en del av Nordiska museets
meddelarstab och besvarade där ett stort antal frågelistor, till exempel Tjänarin-
neyrket och t Familj, släkt och gemenskap. Sist men inte minst försåg hon länsmuseet
i Varberg med såväl föremål som nedtecknade skildringar om det halländska ”fol-
kets” liv och minnen.451

Sonja Henningsson kom i kontakt med Västsvenska folkminnesarkivet i slutet
av 1958. Hon värvades av en annan upptecknare, folkskolläraren Hugo Spendrup,

Sonja Henningsson (till vänster) med väninna. Okänd fotograf (i privat ägo).
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efter att denne hållit en föreläsning utifrån sina uppteckningar i Ullared. Efter före-
draget delades Carl-Martin Bergstrands Frågebok för folkminnesinsamling och upp-g
teckningsblanketter ut till Sonja Henningsson och andra intresserade.452 I början 
av januari 1959 sände hon sina första uppteckningar till Carl-Martin Bergstrand. 
Under de följande fem åren bidrog hon med nära tretusen sidor uppteckningar, 
huvudsakligen från bostadsorten Ullared samt angränsande Gällared, där hon var 
född. Efter Bergstrands pensionering 1964 minskade hennes engagemang även om 
Sonja Henningsson fortsatte insamlingsverksamheten fram till och med 1971.

Jag hade tillfälle att prata med Sonja Henningsson i slutet av 1990-talet. I tele-
fon och via brev berättade hon om sitt liv i allmänhet och uppteckningsverksam-
heten i synnerhet. Hon skickade mig då även äldre korrespondens, tidningsartik-
lar, primäranteckningar, dagböcker och nedtecknade minnen av sina meddelare. 
En del av detta avsnitt bygger på min kontakt med Sonja Henningsson, hennes 
”nya” minnen och återblickar. Hon avled 2000, 80 år gammal.453

Arbetet för Västsvenska folkminnesarkivet
Gällared och Ullared med omnejd var inte innan Sonja Henningssons uppteck-
ningsverksamhet en vit fl äck på arkivets karta över folkminnessamlingarnas topo-
grafi ska fördelning. Tvärtom hade några av göteborgsarkivets allra produktivaste 
upptecknare tidigare varit verksamma i närområdet. Utifrån samma frågeböcker 
och frågelistor hade exempelvis lantbrukaren Gunnar Johansson i Källsjö och folk-
skollärarna Hugo Spendrup i Älvsered och inte minst Johan Kalén i Fagered do-
kumenterat områdets muntliga traditioner. Och i Vessige, inte långt därifrån, hade 
den kände August Bondeson tidvis verkat, vilket Henningsson var väl medveten 
om. Men Sonja Henningssons bild av den halländska landsbygden var en annan 
än hennes företrädares.

Inledningsvis försågs Sonja Henningsson med Västsvenska folkminnesarkivets 
trycka Anvisningar för upptecknare av folkminnen, utarbetade på 1920-talet men 
ännu på 1960-talet frekvent använda (jfr sid. 129 f.).454 Huvudsakligen kom hon 
att arbeta utifrån Bergstrands frågebok och Nordiska museets frågelistor. Hon gavs 
också rådet att studera tidigare uppteckningar, bland annat Bergstrands bok Hal-
landssägner, för att se ”hur jag plägar uppteckna och hur jag vill ha det.”rr 455 Av 
korrespondens framgår att hon delade den utbredda räddningstanken, vilket hon 
ofta framhöll brevledes: ”Sörjer dagligen över att jag inte börjat detta arbete för ca 
fem år sen åtminstone, då tre mycket gamla Ullaredsbor var i livet.” På grund av 
arbetets brådska sökte hon också värva andra till att delta i aktionen: ”Eftersom vi 
är ute i minuten efter den sista bör vi ju vara många för att ’rädda vad som räddas 
kan’”.456 Precis som de ovannämnda Gunnar Johansson, som hon för övrigt var 
bekant med, och Johan Kalén följde hon i huvudsak de tryckta instruktionerna 
och anvisningarna som gavs brevledes. Förutom 230 blad bestående av Sonja Hen-
ningssons egna minnen utgör de resterande 2 600 sidorna uppteckningar intervju-



1 8 4  |  F O L K E T S  M I N N E N

er med äldre landsbygdsbor, med en medelålder på dryga 70 år. Sextiofem procent
av hennes totalt nära nittio meddelare var män. Även vad gällde uppteckningarnas
form följde hon instruktionerna. Uppteckningsblanketterna är ifyllda med bläck 
eller skrivna på maskin. Varje intervju delade hon upp efter de ämneskategorier
som återfanns i frågelistorna. Konsekvent undvek hon konglomerat; hennes upp-
teckningar är alltid resultatet av en intervju med en meddelare och, med få undan-
tag, återgivna i jag-form. Oftast ägde intervjuerna rum hemma hos den aktuelle
meddelaren och Henningsson spelade in eller antecknade under samtalet. I några 
få fall skedde intervjuerna via telefon eller i det tysta, genom att hon antecknade
sådant som hon hört i det dagliga livet. Sonja Henningsson kritiserades sällan av 
Bergstrand men uppmanades stundtals att koncentrera sig på färre och äldre med-
delare, den muntliga kulturhistorien och att inte skriva på dialekt utan huvudsak-
ligen använda riksspråket.457 Endast en av hennes uppteckningar refuserades på 
grund av att dess innehåll ansågs vara alltför banalt och ytligt, vilket hon inte heller
protesterade emot. Henningssons verksamhet uppskattades av arkivet och Bergs-
trand såg henne som en av de främsta upptecknarna under tidsperioden, vilket han
även framhöll för henne.458

Livet i Fagereds pastorat
Trots att Sonja Henningsson huvudsakligen nyttjade samma frågelistor som de
upptecknare som tidigare varit verksamma i området skiljde sig hennes uppteck-
ningar radikalt från de tidigare samlingarna. Hennes uppteckningar är fyllda till
bredden av sprängstoff , i lokalsamhället med all säkerhet än idag känsliga äm-
nen. Nästintill vilket ämne som behandlades i de frågelistor som hon använde kan
man i hennes svar fi nna antydningar om orättvisor, klasskillnader eller begångna 
brott.459 Ett representativt exempel på Henningssons uppteckningar är en före
detta väverskas berättelse om kreaturens skötsel till arkivet:

När jag tjänte hos […] så sa folk att alle kreatur som dog där, så togs dom te fattigå-
ern. Det var troligen tbc koerna hade, för det var vanligt förr. Bonnen var ju med i
styrelsen och kunde göra som han velle. Så fi ck han betalt för dom. Det var alltid te
å ta dit nån som stack koerna, när dom skulle te å dö å sen i väg med dom. Men de
måtte ege et (sluta med det), för det kom ut i fäderneslandet och andra tidningar.
Dä va hemskt på den tien. De som ha hatt nånting ha allti gjort som de ha vellat,
för den fattige – den var ingenting.460

Som svar på en uppmaning av Bergstrand att tillvarata berättelser om rallares liv 
och leverne intervjuade Sonja Henningsson en före detta hemmansägare (f. 1885)
om händelser under byggandet av Falkenbergs järnväg:

När Falkenbergs järnväg byggdes var mor och mina systrar och jag ensamma hem-
ma en kväll. Vi bodde på Öera, ett torp vid ån, nära bron på Vräka äger, det är
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längesen rivet. Då kom där tre rallare och försökte ta sig in. Fulla var dom och dom 
skulle förstås ha tag i varsitt fruntimmer, hade dom tänkt. Genom dörra kom dom 
inte in, för den var låst, men så börja dom slå sönder fönstret och skulle krypa in 
där. Vi visste inte, vad vi skulle ta oss till, men jag fi ck tag i en brökniv och huggde 
över fi ngrarna i fönsterkarmen. Det hjälpte. Men dom fi ck avsked sen. Det var en 
del folk från Norge och långt oppifrå landet och dom var inte lätta att tas med. 
Lärarinnan här […] blev visst våldtagen nere vid bastan när hon gick hem en kväll. 
Hon fi ck en unge och blev avskedad sen. Jag vet inte var hon tog vägen.461

För att åskådliggöra mängden av berättelser om samhällets avigsidor kan näm-
nas att Henningsson sände in uppteckningar om bland annat självmord, slagsmål, 
bönder som brände ner sina hus för att erhålla försäkringspengar, befolkningens 
terroriserande av en oönskad präst, tjuvaktiga präster, knivskärning på dansbanor, 
våldtäkter, supande män och kvinnor, utslitna arbetare, olyckor, falska vittnesmål, 
förtrycket av de fattiga, skolaga, svält och nöd. Med andra ord är det långt ifrån 
ett samhälle i harmoni utan en alltigenom konfl iktfylld hembygd som framträder 
i Sonja Henningssons uppteckningar. Berättelser av en helt annan karaktär än de 
ovanstående, som ger en ljusare bild av äldre tid, fi nns också i hennes samlingar. 
Men fokus läggs oftast på motsättningarna, våldet, tragiken och skillnaden på folk 
och folk, det vill säga på det som Sonja uttryckligen menade karaktäriserade det 
förgångna såväl som samtiden.462

Insamling som politisk aktion
För att förstå den bild av det gamla samhället som målas upp i Sonja Hennings-
sons uppteckningar krävs att man återvänder till henne som person. Trots sitt stora 
engagemang i lokalsamhället kände sig Sonja Henningsson endast bitvis som en 
del av den sociala gemenskapen i Ullared. Många hade helt andra ekonomiska 
förutsättningar än hon och hennes familj. Även politiskt sett uppfattade hon sig 
som en särling. Närområdet befolkades huvudsakligen, enligt Henningsson, av 
”rika högerbönder”. I hemtrakten var dessutom de allra fl esta betydligt äldre än 
hon då många hade fl ytt trakten under den stora avfolkningsvåg som sköljde över 
landsbygden på 1930- och 1940-talen.463 Då Carl-Martin Bergstrand inlednings-
vis frågade om hon möjligen liksom Hugo Spendrup arbetade inom skolväsen-
det svarade Sonja Henningsson: ”Det smickrar mig ofantligt att bli tagen för en 
lärarinna, men jag är en betydligt besynnerligare fågel, nästan ett original är jag 
rädd”.464 Citatet säger mycket om henne. Just Henningssons känsla av utanförskap 
och Ullaredsbornas, i varje fall av henne upplevda, alltför nostalgiska tillbakablick-
ande och motstånd mot förändringar ser jag som de viktigaste drivkrafterna för 
hennes insamlingsverksamhet.

Måste bekänna att jag underligt nog har nytta av att jag gått på en massa symöten 
när barnen var små nu när jag upptecknar. Dels fi ck man god reda på hur en all-



1 8 6  |  F O L K E T S  M I N N E N

moge som nästan inget läser utöver tidningen och aldrig kulturartiklar, tänker. Dels
blev jag så upprörd hur de tolkade vad som hände att jag låg vaken när jag kom hem
och repeterade vartenda ord de sagt och diskuterade omkull dem för mig själv. Inget
ovanligt och inte roligt men nu kan jag tack vare den träningen minnas vartenda 
ord en berättare sagt dagen innan.465 

Anser att min generation vet alldeles för lite om gamla tider, egen erfarenhet. På 
vartenda kaff erep i orten så nog förfasar man sig över hur mycket värre allting är nu
emot när man var ung, mänskligt och brukligt, men…466

I ett av sina brev till arkivet nämner Sonja Henningsson sin vilja att skriva en längre
självbiografi sk berättelse, en ”insides-roman till forskningens tjänst”.467 Bergstrand
visade föga intresse för en sådan och kommenterade inte ens hennes förfrågan,
troligen beroende på att han ansåg att Henningsson, inte ens var fyrtio år fyllda,
var för ung och att tiden hon kunde beskriva således var alltför modern. Sonja 
Henningsson fann sig i detta; samtiden och hennes eget liv avhandlades istället i
tidningsartiklar, tidningskåserier och först senare i form av fria uppteckningar till
Västsvenska folkminnesarkivet och såsom svar på Nordiska museets frågelistor. I
stället fortsatte hon att studera de äldre generationernas liv och leverne. Konti-
nuerligt jämförde hon det gamla och det nya samhället, meddelarnas berättelser
och sina egna livserfarenheter, i tidningsartiklar, radioprogram, kåserier och för-
modligen i samtalen med sina meningsmotståndare i lokalsamhället. Det berät-
tade använde hon således i samtiden – som slagträn av politisk karaktär. Ibland
nedtecknade hon kort också sina egna refl ektioner kring det berättade på själva 
uppteckningsblanketterna, i enlighet med arkivets instruktioner dock i parentes
bakom det berättade; ofta för att tydliggöra klassamhället. 

Även om det berättade var intressant som lokalhistoria för Sonja Henningsson
är det uppenbart att hon hade helt andra syften med verksamheten än exempel-
vis A.G. Bördh. Deras bilder av hembygden skiljde sig radikalt ifrån varandras.
Medan Bördh ville åt det specifi kt dalsländska som ett sätt att framhäva landskapet
kan Henningssons verksamhet mer direkt kopplas till hennes ambitioner att förstå 
och inte minst legitimera den pågående samhällsomvandlingen i stort. Faktum är
att det för Sonja Henningsson inte alltid tycks ha varit särskilt väsentligt att det
som berättades verkligen rörde hemsocknen. När hon tryckte uppsatser utifrån
sina meddelares berättelser i Krönika över Fagereds pastorat nyttjade hon medvetet,t
fastän hon undanhöll det för de andra redaktörerna, ibland även uppteckningar
från andra områden.468 Som ung, fattig och politisk radikal gick legitimeringen
av det socialdemokratiska partiets pågående folkhemsbygge före hembygdens his-
torieskrivning. De gamlas berättelser om det förfl utna, avslöjandet av de dolda 
eller förbisedda missförhållandena, var för Sonja Henningsson ett utmärkt inlägg 
i diskussionen om de samhälleliga förändringar – ”när semesterveckorna kom, fri
medicin, tandvårdsreformen, barnbidragen” – som hon menade att merparten av 
kommunens dominerande invånare förfasade sig över.469



E L I T E N S  M O T B I L D E R ?  | 1 8 7 

Som tidigare konstaterats var Sonja Henningsson närmast besjälad av ett socialt 
patos. Hon kämpade för de arbetslösa, fattiga och utstötta. I insändare sökte hon 
att såväl förmedla förståelse för brottslingars agerande som att propagera för den 
manliga ungdomens rätt att ha långt hår.470 Genom arbetet för folkminnesarkivet 
ville Henningsson också ge de gamla upprättelse. Uppteckningsarbetet visade att 
de gamla, fattiga och outbildade bidrog till forskningen – att de var behövda. Ge-
nom insamlingen fi ck de fattiga och förtryckta en röst; de som tidigare inte fått tala 
skulle få det genom uppteckningarna:

Själv tar jag det som ett rehabiliteringsarbete för de orättvist behandlade och ett 
värdigt minne i många fall över de som kämpat länge och omänskligt för de sinas 
liv i hunger, okunnighet och förtryck.471

Den svåraste läxa jag har haft att lära är att inte bry mej om vad folk säger, att stå 
ut med föraktet mot fattiga och olärda. Därför är det en sådan oändlig glädje att 
veta att det fi nns saker som vi olärda kan ge de lärda. Det är lika roligt att ge de 
gamla som tycker att de ingenting har uträttat en aning självförtroende i det här 
arbetet.472

Även på ett rent personligt plan menade Sonja Henningsson att insamlingsarbetet 
gett henne ett nytt och värdefullt perspektiv på tillvaron. Intervjuarbetet tycks när-
mast haft en terapeutisk funktion för henne:

Att det lönat sej att göra uppteckningar, om man än inte blir rik av det, anser jag 
nog. Det var säkert det bästa som hänt mej här i livet att jag fi ck det här arbetet. Om 
inte för annat så är det lättare att stå ut med allt dumt som fortfarande händer, allt 
onödigt och sorgligt, när man vet vilket mörker och vilket hopplöst inferno det var 
förr för t.ex. sjuka och fångar.473

Som redan framhävts skiljer sig Sonja Henningssons bild av livet i Fagereds pas-
torat radikalt från berättelserna om livet i området såsom det skildras genom ex-
empelvis Johan Kaléns, Hugo Spendrups eller Gunnar Johanssons uppteckningar. 
Även om man också i deras samlingar kan urskilja konfl ikter och klasskillnader 
förmedlar de i huvudsak en positiv bild av det förfl utna. 

På samma sätt som hos Bördh är det uppenbart att Sonja Henningsson delvis 
kanske medvetet men primärt omedvetet lyfte fram vissa och undvek andra sidor 
av det gamla samhället. Ett exempel härpå är Henningssons meddelare, som knap-
past utgjorde ett representativt urval av Ullareds äldre befolkning. När hon beskri-
ver sina meddelare fokuserar hon ofta deras fattigdom och i mångt och mycket 
även deras utanförskap. Om en meddelare skriver Sonja Henningsson till exempel 
att han ”anses som original, nyfi ken och dum” och om en annan och dennes fa-
milj: ”folket i trakten föraktar dem – som fl yttfåglar”.474 Meddelarna tycks mes-
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tadels ha delat Sonja Henningssons åsikter om den rådande samhällsordningen.
I Ullared var hennes stridbarhet och politiska hemvist känd – inte minst genom
hennes kåserier. Uppenbart är att hon hade många motståndare vad gällde synen
på det gamla såväl som det samtida samhället. Många nekade också till att låta sig 
intervjuas, vilket hon framhöll i brev till Bergstrand.475 Att meddelaren i mångt
och mycket ger intervjuaren vad han eller hon vill ha är välkänt, vilket i Sonja 
Henningssons fall torde ha förstärkt bilden av missförhållandena i det gamla Ul-
lared.476

Slåtterfolk i Ullared. Fotografi  insänt av Sonja Henningsson. Okänd fotograf (DAG).
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3.4. Sammanfatt ning och utblickar
Likt en fl uga i taket skulle en ideal upptecknare helst iaktta, lyssna och registrera 
obemärkt. Han eller hon skulle arbeta i det tysta och varken medvetet eller omed-
vetet påverka berättaren och det berättade. Genom ett objektivt förhållningssätt 
skulle folket och dess minnen beskrivas som de faktiskt var.477 Det var yttringar 
av en äldre utdöende eller rentav utdöd kultur som stod i fokus. Sådant som arki-
vet och upptecknarna klassifi cerade som alltför modernt varken efterfrågades eller 
antecknades. Inte heller skulle intervjuarens värderingar, tolkningar eller tankar 
återfi nnas i själva uppteckningarna; däremot kunde tillägg göras i marginalen el-
ler efter själva berättelserna. Det berättade skulle vara folkligt samt optimalt sett 
fritt från tidsbundna och ideologiskt färgade uppgifter, så tillvida att de inte var 
framförda av den intervjuade. Härvidlag var upptecknarna och insamlingsledarna 
överens; på samma sätt som deras tankar om vikten av att insamling bedrevs, tradi-
tionsnivelleringen och orsakerna därtill inte skiljde sig nämnvärt från varandra.

De som ville arbeta för arkivets räkning var tvungna att underkasta sig några 
regler. Vissa arkivtekniska anvisningar skulle ovillkorligen följas. Exempelvis skulle 
arkivbeständigt bläck och särskilda uppteckningsblanketter användas. Vidare skul-
le olika ämnesområden hållas isär och uppgifter om meddelarens namn, födelseår 
och födelseort anges. Inga undantag accepterades från den viktigaste regeln: inget 
skulle läggas till eller dras ifrån det berättade – texterna skulle utgöras av folkets 
oredigerade och idealt sett opåverkade minnen. ”Upptecknaren må aldrig glömma, 
att han genom uppteckning direkt ur folkmun eller beskrivning av en sed studerad 
med egna ögon åstadkommer ett material, som icke på något som helst annat sätt 
kan erhållas, och som sålunda har originalmaterialets ovanskliga värde.”478

Arkivpersonalen bestämde i stort vad som var forskningsbara folkminnen och 
inte, även om de härvidlag i stort var överens med merparten av upptecknarna. 
Endast muntlig tradition var av intresse. Avskrifter av tryckta källor refuserades. 
Vidare skulle upptecknarna, i varje fall stipendiaterna, huvudsakligen utgå ifrån 
eller åtminstone förhålla sig till de frågelistor eller frågeböcker som upprättats eller 
godkänts av Västsvenska folkminnesarkivets representanter. I några få fall skicka-
des insänt ”ofolkligt” eller icke-forskningsbart material tillbaka till upptecknaren 
eller också redigerades oönskade uppgifter helt enkelt bort. Men, vilket inte nog 
kan betonas, refuseringar och dylikt tillhörde ovanligheterna.

I de allra fl esta fall honorerades och arkiverades det inkomna materialet utan 
anmärkningar. Göteborgsfolkloristerna var också högst medvetna om faran med 
att ge för detaljerade instruktioner angående insamlingsverksamheten. Folkskol-
läraren J.A. Lindgren betonade starkt, vid en instruktionskurs för upptecknare på 
1920-talet, att det kunde ”vara farligt att komma med för många bestämmelser 
angående insamlingsarbetet”. David Arill instämde.479 Gång efter annan påpekade 
arkivets insamlingsledare att alltför noggranna instruktioner eller detaljerade frå-
gor kunde leda till att direkt felaktiga uppgifter insändes till arkivet. Under hela 
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undersökningsperioden stod också upptecknarna relativt fria i förhållande till ar-
kivledningen.

Begreppen folkminnen respektive folkliv var medvetet vagt defi nierade och
dessutom tänjbara. Visserligen instruerades åtminstone de högproduktiva upp-
tecknarna att huvudsakligen arbeta utifrån frågelistor och frågeböcker men frå-
gorna skulle dock inte följas slaviskt utan fungera såsom vägledning. Därutöver
var frågorna öppet hållna, vilket gav stor möjlighet för såväl upptecknaren som
meddelaren att vinkla respektive presentera sin syn på det efterfrågade. Ytterst säl-
lan kritiserades innehållet i uppteckningarna, även om dessa gick utanför de vaga 
defi nitionerna av folkminnen respektive folkliv.

Stolt konstaterade David Arill 1929 att en stor del av arkivets samlingar var
gjorda av ”bygdens eget folk”.480 En ideal upptecknare var en del av folket. Även i
praktiken stod fl ertalet högproduktiva upptecknare sina meddelare socioekono-
miskt och/eller socialt nära. Flertalet bygdeforskare livnärde sig som lantbrukare.
Antalet folkskollärare var likaså högt, varav många kom från jordbrukar- eller arbe-
tarhem. Åtminstone hälften av stipendiaterna var själva uppvuxna på landsbygden.
Utmärkande för de högproduktiva bygdeforskarna var att de var ytterst engagerade
inom olika delar av den kulturhistoriska sfären. Ofta arbetade de för fl era tradi-
tionssamlande arkiv och samarbetade likaså med länsmuseerna. De var drivande
inom hembygdsrörelsen och inte sällan grundare av lokalföreningar. Framför allt
var de dock oerhört aktiva historieproducenter, förmedlare av sin tolkning av hem-
bygdens historia. Genom föreläsningar och sina författarskap presenterade de sin
syn på hembygdens historia, samtid och stundtals även framtid. Ofta är det up-
penbart att deras verksamhet för landets traditionsarkiv i mångt och mycket bör ses
som en del av deras förarbeten inför sina egna publikationer om hembygden, dess
invånare och historia. För många framstår uppteckningsarbetet som ett sätt att fi -
nansiera insamlingen av källmaterial till egna publikationer och även förmedla sin
syn på hembygdens historia och särart till forskningen. De hade egna agendor med
uppteckningsarbetet och dessa kunde se olika ut; agendor som kunde förverkli-
gas genom arbetet åt Västsvenska folkminnesarkivet, vilket inte minst exemplen
Bördh och Henningsson tydliggjort.

Bördh och Henningsson var båda knutna till Västsvenska folkminnesarkivet
under en längre tidsperiod. De var båda var uppväxta på den västsvenska lands-
bygden under fattiga villkor. Sina meddelare valde de först och främst bland egna 
släktingar, grannar och bekanta för att senare utsträcka sin insamlingsverksamhet
till för dem tidigare okända äldre människor. De var ideala, ”folkliga”, upptecknare
med stor kunskap om området vari de verkade. Av fallstudierna framgår att de båda,
i likhet med andra upptecknare, hade egna agendor med insamlingsverksamheten.
De gavs också möjlighet att förmedla sin syn på det förgångna och därmed även
samtiden till arkivet och dess samlingars användare. För Bördh var folkminnesin-
samlingen ett sätt att tydliggöra Dalslands särprägel och storhet. Härigenom ville
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han förstärka dalslänningarnas egna identiteter. Hans insamlingsverksamhet kan 
även förstås som en del av hans förda regionalpolitiska kamp för regionen Dalsland 
gentemot centralmakten och andra som han betraktade som landskapets belack-
are. Samtidigt ville Bördh påvisa den lilla människans betydelse, delvis i kontrast 
mot en lokal historieskrivning som förut utgått från lokalsamhällets makthavare. 
Henningssons verksamhet kan likaså sättas in i både ett lokal- och ett rikspolitiskt 
sammanhang. Uttryckligen ville hon ge de förtryckta en röst och därmed samti-
digt avslöja ”den gamla goda tiden”. Genom att lyfta fram det förfl utnas orättvisor 
legitimerade hon lokalt det socialdemokratiska folkhemsbygget och därmed sin 
egen politiska tillhörighet. Under diskussioner med vänner och grannar hämtade 
hon argument som legitimerade hennes ståndpunkt från intervjuerna om det för-
fl utna. Vidare använde Henningsson uppteckningarna som källor till sina artiklar 
i hembygdsföreningens årsbok. Genom att hennes uppteckningar införlivades i 
arkivets samlingar förmedlades deras dolda syfte vidare till en större läsekrets. Ge-
nom att hon använde uppteckningarna som underlag till både dagstidningsartiklar 
och radioprogram bidrog de dessutom till legitimeringen av de pågående samhälls-
förändringarna på ett rikspolitiskt plan. 

Idealet att en man/kvinna av folket deltog i insamlingsverksamheten, inte bara 
som ”nummerkarlar” för att ånyo citera Arill, menar jag kan ses i ljuset av det 
tidiga 1900-talets parlamentariska reformer, främst den politiska vänsterns strävan 
efter demokratisering. Ett stort antal av det tidiga 1900-talets traditionsforskare 
tillhörde den politiska vänstern och organisationer vars medlemmar var kända för 
kampen för demokratiska reformer. Flera traditionsforskare kopplade också di-

F.Hj. Palmqvist, upptecknare åt Västsvenska folkminnesarkivet.
Okänd fotograf (i privat ägo).
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rekt samman rösträttsfrågan med traditionsinsamlingen. Folket skulle skrivas in i
historien. Dessutom skulle folket självt skriva sin historia. Dess historia var både
svenskare och värdefullare än överklassens. Den breda massan och inte kungarna 
och adeln lyftes fram som de drivande i historien samtidigt som kravet på allmän
och lika rösträtt fördes fram och senare försvarades. Traditionsarkiven såväl som
exempelvis hembygdsrörelsen var under det tidiga 1900-talet intimt förknippade
med demokratiseringen av Sverige.

● ● ●

Som jag visat stod upptecknarna relativt fria i förhållande till arkivledningen. De
hade möjlighet att skildra det som de uppfattade som karaktäristiskt för området
där de verkade och att förmedla sin syn på det förgångna. Några frågor rörande den
praktiska insamlingsverksamheten återstår dock att diskutera, bland annat med-
delarkårens sammansättning och föreställningarna om att traditionsinsamlingen
primärt var ett uttryck för nostalgi och idealisering av det förfl utna. 

Åtminstone pristävlingsdeltagaren Edvard Andersson och Sonja Henningsson
gav långt ifrån odelat positiva bilder av sina hembygders historia. Av deras jämfö-
relser mellan det förfl utna och samtiden framgår också att deras tillbakablickande
var allt annat än nostalgiskt; snarast betonade de utvecklingen, att samhället blev 
bättre och bättre. Anderssons och Henningssons uppteckningar varken refusera-
des eller kritiserades. Frågan är om de var undantag i en annars nostalgiskt tillba-
kablickande intressesfär? Accepterade Västsvenska folkminnesarkivet Anderssons
uppteckningar trots den mörka skildringen av det förfl utna? Hade Henningssons
uppteckningar införlivats i arkivets samlingar om de gjorts på 1920- eller 1930-ta-
let istället för på 1950- och 1960-talen? I nästa kapitel fokuseras arkivens antagna 
idealisering av det förfl utna såväl som det nostalgiskt tillbakablickande perspektiv 
som traditionsforskarna sägs ha anammat.
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4. Nostalgi och idealisering?

Den moderna kulturen som till det yttre kan synas överträff a alla tidigare kulturfor-
mer, har även den åtskilliga brister. Dess överlägsenhet består […] främst i det rent 
tekniska, och det måste betonas att teknik icke är detsamma som kultur. Man är 
icke i högre grad kulturmänniska, en av kulturen genomträngd personlighet, därför 
att man är i tillfälle att åka i automobil eller, om så skall vara, i fl ygmaskin […]. 
På det hela taget har den moderna kulturen genom sin långt drivna specialisering 
och arbetsfördelning […] alltför mycket gjort de enskilda personerna till blott och 
bart kuggar i ett stort maskineri. Den enskilda blir därför ofta nödtorftigt delaktig 
av en del tekniska förmåner, medan han av verklig kultur får föga eller intet. All-
mogekulturen åter har sin väsentliga underlägsenhet på det tekniska området. Dess 
verkliga kulturinnehåll är mycket större än en ytlig betraktare föreställer sig. Den 
större mångsidigheten i arbetet och den lugnare arbetstakten lämnar mer plats åt 
personligheten och hans harmoniska utveckling [---] ett brådstörtat och kritiklöst 
förkastande av det gamla för att ersätta det med det nya, ger sorgliga resultat. Med 
det gamla som kastas bort följer en hel del verkliga kulturvärden, men det nya 
som sättes i stället, är ofta blott en andefattig teknik utan minsta kulturvärde. Den 
enkla men smakfulla hemslöjd som gav de gamla allmogehemmen en så värdig 
prägel, bytes ut mot fabriksgjort gotteköpskram av tarvligaste slag. [---] De sagor 
och sägner som berättades vid brasan, de folkvisor som man sjöng och de fi ollåtar 
som man spelade – allt detta som representerade en gammal fi n kultur och var av ett 
för alla tider bestående värde, byts närmast ut mot tarvliga kolportageromaner och 
dragspelsslagdängor utan ett spår värde. Detta utbyte innebär sålunda en betänklig 
sänkning av vårt folks verkliga kulturnivå.1 

Jämförelsen mellan den gamla och den nya kulturen är Carl Wilhelm von Sydows. 
De första sidorna av Våra folkminnen har ofta använts för att karaktärisera tradi-
tionsinsamlingen i stort.2 Föreställningen om ”den gamla goda tiden” framställs 
inte enbart som allmänt vedertagen bland folklivs- och folkminnesforskarna under 
1900-talets tidigare hälft; samma föreställning sägs även genomsyra arkivens urval 
och praktiska insamlingsverksamhet. Traditionssamlingarna förutsätts återspegla 
en mer eller mindre medveten idealisering av det förfl utna. Med utgångspunkt 
i tidigare forskning kommer jag här att diskutera nostalgi, idealisering och tradi-
tionsinsamling.

Med rätta framhäver tidigare forskning tanken om allmogetraditionerna som 
utdöende som en viktig drivkraft för valet av undersökningsobjekt. En följdfråga 
som många har ställt är varför det var ”så viktigt att rädda det gamla och försvin-
nande, det som upplöstes och förklingade, det som var för svagt för att överleva i 
det moderna samhället?”3 I svaren på frågan kopplas i regel räddningstanken sam-
man med ett nostalgiskt tillbakablickande perspektiv. Forskarna under 1900-talets 
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första hälft antas ha menat att kulturen såväl som samhället i stort blev sämre.4
Jonas Frykman menar exempelvis att det var den gamla och godare tiden då 

människor tänkte, arbetade och bodde genuint som skulle dokumenteras och där-
med räddas undan det moderna samhällets förstörande inverkan.5 Agneta Lilja 
påpekar att räddningstanken intimt hör samman med traditionsforskarnas nos-
talgi. Forskarna under 1900-talets första hälft, hävdar Lilja, menade att inte bara 
kulturen utan även samhället i stort blev sämre. Det gamla och utdöende fi ck inte
någon värdig ersättning. Föreställningen om det gamla samhället var starkt nostal-
gisk och insamlingsverksamheten präglades av längtan efter ett förlorat och bättre
samhälle. Traditionsinsamlingen kan, menar Lilja, ses som forskarnas motattack 
mot de samhälleliga förändringarna (läs: försämringarna). Genom dokumentatio-
nen av den gamla goda tiden skapades en kontrast mot en upplevd kvalitetsmässigt
sämre samtid. Arkivens insamlingsverksamhet bör således förstås som ett antimo-
dernt, antiteknologiskt och i allra högsta grad kulturkritiskt projekt.6

Forskarna vid landets traditionsarkiv framställs dock inte bara som bevarare
av ”den gamla goda tiden” utan menas även mer eller mindre medvetet ha för-
sökt idealisera det förfl utna. Gång på gång har Anders Salomonsson konstaterat
att det tidiga 1900-talets insamlingsverksamhet vid traditionsarkiven var ägnat attt
framställa den svenska allmogen i bästa möjliga dager. Frågor om sexualitet, krimi-
nalitet, osämja och annat som motsade bilden av den gamla goda tiden undveks.
Dåtidens dokumentation var en skönmålning, till skillnad från det sena 1900-
talets insamling som är ”mindre selekterande och moraliserande” och därmed
inte, som arkivens tidiga samlingar, ”utgör polerade söndagsbilder av verkligheten
utan kan bitvis vara nog så realistiska och intima.”7 Som vi sett hävdar även Jonas
Frykman att traditionsarkiven är konstruerade för att förmedla bilden av ett gott,e
mysigt och stabilt bondesamhället.8 Agneta Lilja uttrycker sig på ett liknande sätt
då hon påpekar att forskarna konsekvent förnekade motsättningar och konfl iktere
för att istället inrikta insamlingsverksamheten på ämnen som framställde allmo-
gesamhället som harmoniskt. Bilden av ett utopiskt samhälle, en utopi, byggdes
upp, menar Lilja.9

Förutom valet av undersökningsämnen sägs även meddelarkårens sammansätt-
ning ha bidragit till skönmålningen av det förfl utna. Arkivens sägs stundtals ha 
dokumenterat de besuttna böndernas minnen medan andra mindre bemedlade
grupper på landsbygden undveks.10 Arbetarna skall också ha uteslutits från ar-
kivens dokumentationsverksamhet, vilket betraktas som en del i skönmålningen
såväl som kampen mot arbetarrörelsen.11 Kort sagt fokuserades insamlingsverk-
samheten till personer som möjligen själva ville teckna bilden av den gamla goda 
tiden. Härutöver sägs ofta att arkivens meddelare till övervägande del var män;
andelen manliga meddelare har uppskattas till minst 70 %.12

De nämnda forskarna är långt ifrån de enda som framställt traditionsarkivens
samlingar som återspeglande insamlarnas nostalgiska tillbakablickande och/eller



N O S T A L G I  O C H  I D E A L I S E R I N G ?  | 1 9 7 

medvetna idealisering av det förfl utna. Tvärtom överensstämmer den domineran-
de bilden med andemeningen i citatet av von Sydow som inledde kapitlet. Nedan 
kommer föreställningarna, som är en väsentlig beståndsdel i bilden av traditions-
insamlingen som ett borgerligt projekt, att diskuteras. 

Försökte insamlingsledarna på Västsvenska folkminnesarkivet medvetet eller 
omedvetet återskapa den gamla goda tiden; undveks känsliga ämnen? Vilka var 
folket? Gavs upptecknarna och meddelarna möjlighet att skildra olika sidor av det 
förfl utna? Bör insamlingen betraktas som ett nostalgiskt projekt? Kapitlet inleds 
med en diskussion rörande traditionsarkivens eventuella idealisering av allmoge-
samhället. Först granskas arkivens antagna förnekande av konfl ikter, klasskillnader 
och sexualia. Därefter granskas meddelarkårens sammansättning, vilken enligt ti-
digare forskning påstås ha medverkat till skönmålningen av det förfl utna. I ka-
pitlets andra hälft fl yttas fokus till föreställningen om traditionsarkiven som ett 
nostalgiskt projekt och förnekandet av arbetarkulturen. 

Utgångspunkten tas i det tidiga 1900-talets politiska vänster, dess syn på folket 
och historien. Som vi tidigare har sett lyfte stundtals både reaktionärt och radikalt 
sinnade fram det förgångna som genuint, harmoniskt och stabilt i kontrast mot 
samtiden. Men, som kommer att framgå, framfördes från den politiska vänstern li-
kaså en motsatt åsikt. Folkets historia, både arbetarnas och landsbygdens småfolks, 
var en kamp mot förtryck, nöd och orättvisor. Här kommer tankarna att utveck-
las och sättas in i ett rikspolitiskt sammanhang. Därefter diskuterar jag huruvida 
Västsvenska folkminnesarkivets instruktioner till upptecknarna enkom möjlig-
gjorde tecknandet av den gamla goda tiden eller om även andra synsätt rymdes i 
folkkultursbegreppet. Tilläts de avslöja föreställningen om den gamla goda tiden, 
det vill säga presentera en bild av det förfl utna närstående den politiska vänsterns 
syn på ett allmogesamhälle delvis karaktäriserat av klasskampen?
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4.1. Idealisera och avslöja
På ett rikspolitiskt plan utmålades från högerhåll socialismen som farlig för jord-
brukaren. Dessutom var den osvensk, utan rötter i landets historia. Socialismen
är, menade högerledaren Ernst Trygger i Medborgaren 1928, ”icke en skapelse av 
svenska tankar och svensk erfarenhet utan en sjuklig företeelse, som alstrats i utlan-
det av sociala missförhållanden, vilka hos oss saknar motsvarighet.”13 ”Bolsjevismen
representerar en tankevärld, främmande för vårt nationella kynne och för väster-
ländska rätts- och kulturbegrepp” hävdade Arvid Lindman i samma anda: ”Den
upplöser samhällsmoralen, undergräver hem och familj och drar nationens högsta 
värden ner i smutsen.”14 Om bara fädrens och konservatismens anda vann insteg 
hos folket, menade Lindman, skulle fosterlandet tryggas: ”Då skola vi aldrig av 
tillfälliga känslostämningar eller främmande åskådningar förledas att övergiva vår
svenska kungsväg – ordningens, frihetens och rättens väg.”15 Också bondeförbun-
daren K.G. Westman framställde i sin utgåva av Lärobok över fädernelandets histo-
ria socialismen som något kommande utifrån, som något högst osvenskt.a 16 Istället
lyfte Westman fram samhörigheten mellan kungamakten och folket, bland annat
genom ett citat från Karl XV: ”Intet missförhållande får äga rum mellan Sveriges
konung och Sveriges bönder.”17

Ett samhälle byggt på ”gamla hederliga svenska traditioner, det är konservativ 
samhällssyn i ett nötskal”, har statsvetaren Torbjörn Aronson betonat.18 Eller som
Arvid Lindman uttryckte det: ”Djupt ner i folkskikten sträcker konservatismen
sina rötter. Till alla svenskar bär den bud – det bud, att var och en av oss har
sin arvedel i det levande fäderneslandet, sitt ansvar inför gångna och kommande
släkten.”19 Förutom samverkan mellan kung och folk lyfte högern fram ett antal
andra punkter som betonades vara av svensk tradition fastställda. Lindman lyfte
till exempel i sammanhanget fram svensk kristlig fostran, personlig ansvarighet
samt lagbunden ordning.20 Det svenska folkets traditioner präglades, menade ex-
empelvis Gösta Bagge, av ansvars- och pliktkänsla, patriotism och arbetsamhet.21

Folkminnesforskaren och högerpolitikern Waldemar Liungman betonade i samma 
anda kyrkan liksom ”vårt nedärvda germanska rättsmedvetande.”22

En annan bild framhölls under det tidiga 1900-talet av den politiska vänstern;
vilkens uppfattning jag menar, i minst lika hög grad som den politiska högerns,
anammades av traditionsarkivens företrädare såväl som upptecknarna. 

Arbetarrörelsens svenska historia 
Det ”är vår gamla svenska odling, vårt lands kultur och vår hela historia som
visat oss vägen”, inleddes SAP:s partikongress år 1924.23 Socialismens idéer var
inget nytt, inget osvenskt utan tvärtom något som karaktäriserat det svenska fol-
ket sedan urminnes tider. Folktraditionen och folkkynnet utgjorde bevis härpå.
Fredrik Ström tog upp saken 1905 i Boken om bonden och socialismen, utgiven i
Socialdemokratiska ungdomsförbundets agitationsskriftserie: 
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Bonde! Ditt namn har i folkens historia och icke minst i Sveriges, en god och vacker 
klang. Du var sedan fordomtima ett värn för själfständigheten och friheten. Du satt 
tryggt på din gård och utan större bekymmer. När herrarna icke sällan ville tvinga 
dig under ok, så tog du herrarna vid kragen och visade hvem som var herre i landet. 
Det är längesedan du sist, svenske bonde, tog herrarna vid kragen! Det är många år 
sedan dess. Det är också tunga år. Du har icke haft sötebrödsdagar i Sverige, sedan 
du lämnade riket att ensamt styras af dem som dina fäder höllo i schack. Svenske 
bonde! Det är tid att du talar ett ord med rikets herrar. Det är tid att du sluter dig 
till din broder, industriarbetaren, och samman med honom går till kamp för dina 
förlorade rättigheter, för din skattebetyngda utsugna jords frigörelse, för ärlig lön för 
dina händers verk, för frihet och rättvisa!24

På ett liknande sätt beskrev Värner Rydén allmogens historiska roll i sin lärobok 
Medborgarrätt för fortsättnings- och andra ungdomsskolor. Bland annat exemplifi era-
de han sin tes med när Erik av Pommern ”sökte i vårt land tillämpa tyska länsher-
reseder och genom utländska fogdar utövade ett olidligt förtryck mot allmogen, 
reste sig denna under Engelbrekts ledning och stillade ej sitt frihetsverk, förrän den s
hatade konungen blivit avsatt.” Rydén betonade särskilt att också arbetarna vid 
Bergslagens gruvor och hyttor haft en viktig del i frihetskampen.25 Arbetarna och 
bönderna hade sida vid sida kämpat mot utländskt herreförtryck. Kampen i sig var 
ett resultat av det svenska folkets kynne.

I samlingsverket Arbetets söner, menar Åsa Linderborg, är just folktraditionen rr
återkommande: ”Man skriver om den svenska folksjälens karaktäristika, personi-
fi erad av bonde och överförd från bondegeneration till bondegeneration för att 
till sist förvaltas av den moderne arbetaren.”26 Fredrik Ström påpekade att det inte 
bara var blodets utan även intressets band som knöt samman arbetarna med bön-
derna.27 I Bonden och arbetaren: De tu skola vara ett (1905) citerade socialdemokra-t
ten Viktor Larsson Geijers dikt Odalmannen: ”De mäktige herrar med skri och 
med dån, slå städer och byar omkull. Tyst bygga dem bonden och hans son, där de 
så i blodbestänkt mull.” Strofen innehöll, enligt Larsson, ”hela småbonde-klassens 
historia eller angifver i hvart fall den röda tråden däruti, nämligen bonden-arbeta-
rens kamp mot herren-förtryckaren.” Vårt folks stoltaste minnen, fortsatte Larsson, 
var just de bonderesningar som utmärkt historien.28 Larsson citerade också 1800-
talsliberalen S.A. Hedin angående hur kampen mellan arbetarrörelsen och den 
nuvarande ”fi nans-feodalismen” var en direkt fortsättning men en ny form av strid 
mellan ”den fordna jordfeodalismen och i allmänhet de privilegierade å ena sidan, 
å andra sidan de oprivilegierade, de i ett lägre tillstånd af medborgarrätt eller t.o.m. 
i träldomstillstånd nedtryckta klasserna.”29 På samma sätt hävdade Alf Ahlberg 
vid Brunnsviks folkhögskola år 1941 att arbetarens kamp för rättvisa, frihet och 
bröd var ”en fortsättning av den kamp som Engelbrekts bönder förde ’till värn för 
friheten och helge Eriks lag’”.30 Agitatorn Fabian Månsson, som i riksdagen också 
propagerade för traditionsinsamlingen, tog Fredrik Ström och hans bakgrund 



2 0 0  |  F O L K E T S  M I N N E N

som ”hallandsbonde” som exempel för att lyfta fram den folkliga kampandan.31 I
Social-Demokraten skrev Månsson 1930:

Fredrik Ström är född till det kampfulla liv han genomgått. Få älska som han fejd
och strid, det ligger honom i blodet. Sprungen fram från halländsk bondestam
har han fått gränsbobondens arv att bära på. Den halländska bonden har kämpat
i sekler mot den från främmande land komna knektaklick, som en gång satte sig 
på Hallands bästa jord och rövade den med organisation och vapenmakt från deras
gamla besittare, kuvade ner dessa besittares söner till slavar under sig. Den skogs-
bonde, som var nog lycklig att ha så dålig jord att den icke lockade de nya herrarna,
blev med sina efterkommande sittande som en social gränsvakt i skogskanten emot
det nya herradömet och dess slavar. Dessa kvarvarande skogsbönder hade likväl
kvar den självständighet den lilla magra torvan gav dem, men de måste med knep
och kraft kämpa mot allt det ofog länsmän, fogdar och landshövdingar under se-
kler utövade mot dem. Från denna stam har Ström ärvt sin förunderliga seghet,
rörlighet och fyndighet i valet av vägar och medel, ävensom en ingrodd misstro
mot herrar av alla färger och benägenhet att vädra anslag mot de fattiga i allt som
bjudes från överhetshåll, även om det bjudes av gott hjärta. Misstrons rötter växa 
sig starka hos bonden under sekler av rov och ofärd. Och Ström är inte så litet av 
hallandsbonde.32 

Redan 1920 tog signaturen Jonne upp arbetarrörelsens landsbygdshistoria i
Studiekamraten. Skansen och Nordiska museet, ”hela svenska folkets egendom”,
ger i en liten skala ”en bild av hur våra fäder och förfäder levde, deras kamp för
bättre förhållanden, som vi fortsätta.”33 Även traditionsforskare uttryckte sig 
stundtals på ett liknande sätt. I Studiekamraten recenserade Sigfrid Svensson vid
Nordiska museet Bonden i svensk historia av Enoch Ingers och tog då fasta på all-a
mogens kamp mot överheten:

Till avsikten var det naturligtvis inte frågan om annat än en klasskamp, en kamp
för det egna ståndets rättigheter. Genom sin massa voro dock bönderna i stor ut-
sträckning ett med nationen. Därför blev bondefrihet även folkfrihet. Böndernas
kamp var också en strid för lag och människovärde och därför fi ck dess framgång 
en nationell och allmänmänsklig betydelse.34

Även Fredrik Ström fann i sina studier rörande svenska ordstäv bevis för sin håll-
ning. De ”arbetande massorna” saknade förr, innan partiernas tid, organ för sitt
missnöje och sina krav, påpekade Ström. Han framhöll att ordstäven därför kunde
ses som äldre motsvarigheter till moderna ”sociala och politiska slagord” varmed
de fattiga klasserna uttryckte sin harm över förtrycket: ”Kungar, fogdar, präster och
andra ämbetsmän fi ck i ordstäven smaka den allmänna opinionens ris. I dessa stäv 
tog de förorättade lägre klasserna hämnd för sina lidna oförrätter och sin utståndna 
smälek. Dessa stäv blev till de spöpålar, stockar och galgar, där de rika och mäktiga 
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fi ck sona sina synder.”35 I Arbetets söner konstaterade Ström att det likaså i folkliga r
ordspråk förekom ”en social och politisk satir och kritik”: ”Det är fråga om dels 
en samhällskritik dels en öppen eller dold opposition mot den överhet, som på ett 
eller annat sätt missbrukat sin makt eller sin sociala ställning.”36

Bilden som förmedlas av Ström med fl era är tydlig och dess syfte klart. Historiskt 
sett hade allmogen alltid opponerat sig mot orättfärdiga herrar. Ett oppositio-
nellt sinnelag mot ”maktkrävare och makterövrare” var något typiskt folkligt.37

Klasskampen gavs härmed en svensk historia. Samtidens socialister fortsatte endast k
en uråldrig kamp mellan det svenska folket och, den ofta från utlandet komna, 
överheten i form av kungamakt, adel och borgerlighet. Arbetarrörelsen härstam-
made direkt från den svenske bondens oppositionslystnad. Genom förankringen i 
det förfl utna rättfärdigades därmed den tidiga socialdemokratins kamp; en kamp 
i vilken hela folket, bönder och arbetare, kunde och borde förenas. Särskilt den ti-
diga socialdemokratin underströk allmogens nästintill revolutionära kynne. Under 
1930-talet poängterades stundtals alltjämt det upproriska fast då oftast i mer re-
formistiska ordalag.38

I och med att fokus lades på allmogens upproriska karaktär, dess ”kärlek till 
frihet och rätt” och ”omsorg för menig man och allmänt väl” påvisades vidare att 

Fredrik Ström, 1909.
Okänd fotograf (i privat ägo).
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socialistiska tankar alltid funnits i landet.39 ”Fosterlandet är vår historia”, påpekade
Fredrik Ström på 1940-talet och fortsatte: ”historien om våra nationella frihets-
strider, om våra sociala resningar, om våra andliga idrotter, om vår materiella för-
kovran. En historia om slit, barkbröd, svett, blod och tårar, steniga åkerlappar och
grova smedstäd. Ingenting har vi fått för intet.”40 Tankarna var inte nya. Redan
tidigare hade Ström fastslagit att ”vår medeltid ju [är] så gott som en enda väldig 
saga om huru det arbetande folket gång på gång reser sig i harm, i vrede mot för-
tryck.”41 Socialismen (eller för den delen kommunismen) var inget som kommit
utifrån, vilket högern hävdade, utan något djupt rotat i den svenska folksjälen.
Folkmakten, menade Ström, borde återställas då den erövrats av kapitalister och
aristokrati. Även i den kommunistiska månadstidskriften Zimmerwald argumen-d
terades för en återgång till den äldre ”jordkommunism” och ”bondedemokrati”
som bröts sönder under 1600-talet då nya härskarklasser, bestående av ”invand-
rade industririddare och penningmän”, uppstod.42 ”Utan tvivel är kommunismen
den äldsta eller ursprungligaste samhällsformen i Skandinavien”, menade Alfred
Kämpe i samma tidskrift.43 Fabian Månsson betonade att ”de gamla idéer som
sociaismen förfäkta äro icke nya, icke utländska, de äro urgamla svenska”.44 Som tidi-
gare påpekats höll Carl-Martin Bergstrand föreläsningar om medeltida bykommu-
nism på Viskadalens folkhögskola.45 Legitimitet gavs till vänsterns idéer och arbe-
tarrörelsen införlivades i både svensk historieskrivning och begreppet nationalism.
För verkliga ”fosterlandsvänners heligaste plikt är att i det rätta ögonblicket leda 
folkets resning mot inre som yttre förtryck” som Ström uttryckte det.46 På samma 
sätt resonerade agitatorn Kata Dahlström. ”Jag älskar mitt land lidelsefullt”, kon-
staterade hon och fortsatte: ”ju mera jag lär känna mitt land och mitt folk – desto
mer lär jag mig uppskatta båda och desto klarare inser jag att vi böra skapa om det
till ett hem, värdigt ett fritt folk – rycka loss [det] ur röfvarhanden.”47

Folktraditionen återspeglade enligt fl era vänsterpolitiker således både arbetar-
nas och arbetarrörelsens historia. Samtidigt legitimerades socialdemokratins kamp
för att förändra samhället. ”Socialismen har byggt på nationell grund” betonade
Rickard Lindström i slutet av 1920-talet.48 Per Albin Hansson sade på 1940-talet
detsamma, ”att arbetarrörelsen i vårt land alltid haft en klar svenskprägel, vilket
icke på något sätt utsuddats av dess internationella anknytningar”. Han hänvi-
sade också till Hjalmar Brantings yttrande: arbetarrörelsen har ”i sitt handlande
vägletts av vår gamla svenska odling, vårt lands struktur och hela vår historia.”49

För att nyttja Alf Ahlbergs ord framstod arbetarrörelsen som ”ett skede i den långa 
kampen för lagbunden frihet, som representerar själva den stora kungsvägen i den
svenska samhällsutvecklingen.”50 I denna högst fosterländska kamp kunde och
borde hela folket, bönderna och arbetarna, förenas.

I det följande ska jag närmare granska huruvida traditionsforskarna själva sökte
presentera en bild av orättvisorna och kampen i det förfl utna. Gavs upptecknarna 
möjlighet att skildra något annat än den gamla goda tiden? Hade de, förutom att
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teckna en idealiserad eller neutral bild av allmogesamhället, möjlighet att skildra 
klasskillnader, kampen och nöden, det vill säga en del av det förfl utna som stund-
tals lyftes fram som arbetarrörelsens svenska historia.

Avslöjandet av den gamla goda ti den
Tidigare forskning genomsyras av tanken att allmogesamhällets orättvisor och 
misär konsekvent undveks av arkiven. Som redan framgått förekom det dock att 
några av Västsvenska folkminnesarkivets upptecknare trots allt har skildrat mindre 
smickrande sidor av det förgångna. Edvard Andersson som deltog i arkivets pris-
tävlan om bohuslänska folkminnen är ett exempel. Andersson kom dock inte att 
bidra med ytterligare uppteckningar. Var han ett undantag i en annars skönmå-
lande verksamhet?

Jag menar att det är uppenbart att göteborgsfolkloristerna var högst medvetna 
om att den gamla goda tiden var en efterkonstruktion. Frekvent påpekade de, på 
samma sätt som när det gällde deras egen samtid, att det äldre samhället och dess 
invånare hade både föredömliga och mindre föredömliga sidor. Ett exempel härpå 
är att David Arill i en av arkivets instruktionsskrifter betonade att ”den försvinnan-
de kulturen tryckt sitt särmärke på sina sista trogna”. De gamla, och således de po-
tentiella meddelarna, hade därför fått ”egenskaper, som vi måste skatta högt” men 
även ”drag som för oss kan te sig rätt osympatiska.”51 Arill utvecklade sina tankar i 
artikeln ”Hembygdskärlek och hembygdsromantik” av år 1932. Där konstaterade 
han att just kärleken är hembygdsvårdens rot och riktigt stark blir densamma först 
”när avståndet i tid eller rum eller både tid och rum blivit tillräckligt stort.” Arill 
poängterade att ”fordom och fj ärran skänker sin glans” åt barndomsbygden:52

Hur skulle det eljest vara möjligt för den ensamme och gamle att drömma om sin 
fattiga barndom som en underbar sagotid och om sin fattiga barndomsbygd som ett 
underbart sagoland? Det var inte underbart – det var svält och nöd, men kärleken 
kommer nöden att bli något naturligt, nästan något gott, att strö ”poesiens rosor” 
även över de tyngsta och bittraste umbäranden. Så förskönas helhetsbilden, och så 
förskönas detaljerna. Armodet blomstrar i prunkande färger. Det fula blir vackert. 
Och fantasien frågar sig aldrig, hurudan verkligheten är eller var.53

I sig, skrev Arill, ligger det ”ingenting osunt i den romantik” som ”sopat bort 
vardagens gråa skuggor och lyft den egna bygden upp i idealens luftiga värld.” 
Men en överhängande fara var att kärleken, fundamentet till hembygdsvården, lätt 
kunde svämma ”över bräddarna” så att ”fantasin förblir fantasi, drömmen föder 
drömmar.” Det gällde därför, även om det var ”tröttande och farligt”, att gå på 
”upptäcktsfärd efter det verkliga, att passa in den glidande inbillningen i realitetens 
hårda och karga land”. Romantiken måste ansas och tuktas: ”Svärmeriet måste 
förmälas med den nyktra realismen, ty hembygdsvården måste utgå från, vad som 
faktiskt existerar”.54
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Även i andra sammanhang tog Arill till exempel upp orättvisor i det förgångna. I
samband med pristävlingen ”Tvärviggar och muntergökar” år 1933 poängterade
han bland annat hur allmogeklassen blivit utsugen genom tiderna.55 Arill var långt
ifrån ensam om att försöka motverka en idealisering av allmogesamhället. Sverker
Ek fanns bland dem som framförde en liknande tanke: ”I vår tid äro vi ofta böjda 
att för dagens oro glömma bort forna släktens kamp och nöd. På avstånd förefalla 
oss förfäderna så trygga och lugna, och säkerligen ha de ej heller varit så sönder-
slitna i sitt inre som vi ’sena tiders barn’. Men i stället ha de fått känna på många 
yttre faror, som vi undsluppit.”56 Kalén påpekade att mycket av det gamla ”är för-r
åldrat och bör komma under förmultnandets lag.”r 57 Själv skildrade han också det
gamla samhällets avigsidor. I sitt manuskript ”Drag ur folkliv- och bygdehistoria”
uppehåller Kalén sig till stor del kring ämnen som dryckenskap, (o)sedlighet, sab-
batsbrott, stöld och bedrägeri, slagsmål, mord och osämja.58 Till exempel beskriver
han Fagereds fattigvård i äldre tid: 

Ty för fattigvården i äldre tider bestod huvudsakligen i ett energiskt och hänsynslöst
arbete att från församlingen utestänga varje person, som behövde eller kunde antas
i en närmare eller fj ärmare framtid komma att behöva understöd av lyckligare lot-

David Arill.
Okänd fotograf (i privat ägo).
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tade medkristna, och i lika kärleksfulla försök att på en annan församling överföra 
ansvaret för de stackare, som ovillkorligen måste försörjas på allmän bekostnad.59

Att inte heller Carl-Martin Bergstrand förbisåg allmogesamhällets avigsidor är 
uppenbart. Vid sidan av sina egna insamlingsresor och arbetet vid folkminnes-
arkivet var Bergstrand en av Göteborgs landsarkivs fl itigaste besökare. Mer eller 
mindre systematiskt excerperade han drag ur folklivet från äldre bouppteckningar, 
obduktions- och domstolsprotokoll. Utav excerpterna författade han sedan ota-
liga böcker och tidningsartiklar om den västsvenska allmogens liv och leverne. 
Bilden som han från 1920- till 1970-talet förmedlade till allmänheten genom sina 
över tusen tidningsartiklar kan klassifi ceras som motsatsen till en skönmålning. 
Hans tidningsartiklar utmärks av den närmast totala fokuseringen på det äldre 
samhällets skuggsidor – på brott, straff , konfl ikter och orättvisor.60 Inte heller när 
Bergstrand använde folkminnesuppteckningar som källmaterial till sina publika-
tioner väjde han från mindre smickrande sidor av folkets liv och leverne. Med 
boken Trolldom och klokskap från Västergötland under 1800-talet förmedlade han 
bilden av ett allmogesamhälle där avund och osämja frodades.61 Frillesåsmärket och 
Albert Sandklef liksomff Albert Sandklef och Frillesåsmärket är två omtvistade böcker t
vari han ingående redogjorde för våld och alkoholism i några halländska socknar 
under 1800-talet.62 Allmogens trosföreställningar om och inte minst syn på resan-
de utgör temat för den än mer omtvistade boken Tattarplågan medan man fi nner 
en pusselbit till islamofobins svenska historia i Frimurarna och hundturken.63

Precis som sina kolleger vid de svenska folkminnesarkiven hyllade Bergstrand 
stundtals allmogesamhället och ställde dess fördelar gentemot samtidens avigsidor. 
Av brev till kolleger och upptecknare framgår det med all tydlighet att hans syn 
på allmogen inte var odelat positiv. Bergstrand, själv helnykterist, påpekade vid ett 
fl ertal tillfällen nedlåtande att merparten av bönderna nog hellre köpte alkohol än 
böcker.64 Ett annat exempel är det nedanstående utdraget från hans korrespondens 
med Sonja Henningsson:

I den [troligen Ruth Larsson, Dä ä möt, som ä könstit] kan Ni se, vad som är värt t
att anteckna. Man fi nner en del klander av den gamla tiden och dess människor 
[---]. Och så är där t.ex. en skildring av en djävulsk gammal kvinna, som ropade in 
gamla fattiga människor på auktion för att tjäna på dem – hur de utspisades o.s.v. 
Om böndernas omänskliga hårdhet och girighet får man också besked. Jag har själv 
under mina besök på skilda trakter i Bohuslän erfarit samma drag ur folklivet och 
undrar, om det funnits mer djävulska människor i Sverige än Bohusläns bönder. 
Men det kanske inte var mycket bättre i Halland?65

Hilding Celander undersökte huvudsakligen festseder och publicerade, så vitt jag 
vet, inte några studier rörande något mer brännbart ämne. Däremot underströk 
han stundtals vikten av att alla sidor av det äldre samhället lyftes fram. Exempelvis 
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recenserade han Lars Levanders tidigare nämnda bok Fattigt folk och tiggare, vilken
utgjorde allt annat än en skönmålning av det äldre allmogesamhället. Celanders
recension var odelat positiv och särskilt framhävde han ämnets vikt: ”De ljusa si-
dorna av livet under den s.k. ’gamla goda tiden’ är mera lockande både för minnet
och för forskningen, som t.ex. festseden med all dess brokiga fröjd, eller folkdikt-
ningens värld vid sidan av den bistra verkligheten.” Utan belysandet av ”den svens-
ka fattigdomens betydelse” skulle ”bilden av svenskt folkliv […] bli synnerligen
skev och missvisande”, framhöll recensenten och tillika ordföranden i Västsvenska 
folkminnesföreningen.66

Insamlingsledarna vid Västsvenska folkminnesarkivet var således medvetna om
problemet att avstånd i tid och/eller rum skänkte glans åt hembygden samt att det
fanns en risk att uppteckningar polerades innan de sändes in till arkivet. På olika 
sätt försökte de minimera risken att samlingarna enkom skulle komma att åter-
spegla de sidor av det äldre samhället som i samtiden ansågs vara goda, anständiga 
och föredömliga. Användarna av både Liungmans och Bergstrands frågeböcker av 
år 1927 och 1934 gavs möjlighet att förmedla sin bild av folkets minnen, oavsett
om den var positiv eller negativ.67 I Bergstrands Frågebok för folkminnessamling tasg
exempelvis frågor om döden, farsoter, tjuvar, domare och rättsväsen, hästslaktaren
och inte minst människans och kreaturens sjukdomar upp.68 Under sin tid som ar-
kivföreståndare inriktade sig Bergstrand periodvis på att dokumentera samhällets
skuggsidor, till exempel genom att bedriva insamlingsverksamhet rörande uttryck 

Carl-Martin Bergstrand på Västsvenska folkminnesarkivet, 1950-tal.
Okänd fotograf (Göteborgs universitetsbibliotek).
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för samhällets befolkningsskiktning, de fattiga och deras kamp för överlevnad. 
1942 utlyste han också pristävlingen ”Brott och straff ”, i vilken berättelser om 
tjuvar och mördare efterlystes.69 Både i tryckta och otryckta instruktioner till upp-
tecknarna framhölls också att det gällde att teckna en sann bild av det förfl utna. 
Till exempel vädjade David Arill:

En levnadsteckning bör vara sann. Man skall inte söka prestera en skönmålning 
med svallande vältalighet, ett äreminne i den högre stilen. De gamla skall inte fram-
stå som förkroppsligade företrädare för den gångna tidens alla goda sidor, ty då blir 
de inte mänskliga, och det är vanliga dödliga, man berättar om. Bilden skall ha både 
skuggor och dagrar, det vill med andra ord säga, att den skall vara naturlig.70

Som tidigare påpekats betonade Västsvenska folkminnesarkivets insamlingsle-
dare gång på gång starkt att inget skulle läggas till eller tas ifrån det berättade. 
Instruktionerna gällde oavsett ämne som behandlades. Särskilt tydligt framgår det-
ta när det gäller erotiska inslag i folkdiktningen, vilket är något som traditionsar-
kiven sägs ha förnekat. ”Försköna ingenting” var något som alla insamlingsledare a
framhöll, gång på gång från 1920- till 1960-talet:71

Detaljer, som förefaller mindre anständiga, kan visserligen inte publiceras i en tid-
ning, men för ett rätt förstående av folkets tankeliv och diktning har de likväl sitt 
stora värde.72 

Jag tror knappast att Ni kan komma med ännu mera ’oanständiga’ saker än dem vi 
redan ha här.73

I ett par av visorna voro några rader utlämnade. Berodde det därpå; att din medde-
lare glömt dem, eller därpå, att du tyckte dem vara för saftiga för våra överförfi nade 
nerver. Om det senaste alternativet var det riktiga, så skriv av de felande raderna och 
sänd dem, så skall jag sätta in dem i sammanhanget. ”Mycket tål man, före man 
förgås”.74 

Vi är inte så förskräckligt pryda här, så Dina uppteckningar torde nog hundrapro-
centigt mottagas, katalogiseras och betalas, även om de till någon del utgöras av 
slipprigheter!75 

Det gällde att se på ”folkets minnen med folkets ögon” och därmed exempelvis 
inte ”byta ut ett för upptecknarens anständighetskänsla grovt eller stötande motiv 
mot ett mera anständigt”, som lundafolkloristen Carl Wilhelm von Sydow ut-
tryckte det: ”vetenskapen får ej vara pryd.”76 David Arill var inne på samma spår. 
”Allting bör dömas efter sin egenart” ”, betonade han itt Våra gamla och fortsatte: ”Våra a
efterkommande skall ha svårt att förstå oss, vi har svårt att förstå våra fäder, och 
det kostar oss möda att till fullo begripa och rätt värdera de gamla, då vi ser allting 
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med andra ögon än de.”77 I arkivets realkatalog fanns även ”Phallos” som ett spe-
cialregister.78

Av bevarad korrespondens är det också uppenbart att många upptecknare med
insamlingsverksamheten ville och utan undantag fi ck lyfta fram det äldre samhäl-
lets avigsidor. En av de högproduktiva upptecknarna, Agnes Bodqvist, drevs av 
tanken att visa hur de fattiga hade det i slutet av 1800-talet.79 Även M. Törnblom i
Billingsfors ville ”bevara från glömskan några verklighetsbilder från media af 1800
talet om hur arbetare och fattigt folk hade det och lefde vid den tiden hur de arbe-
tare och fostrade sina barn m.m.”80 Före detta statdrängen och gruvarbetaren C.A.
Skoglund, född 1861, var en av dem som nedtecknade sina egna minnen. 1924
skickade han in sin allt annat än skönmålande ”levnadsbeskrivning”, bland annat
med ingående beskrivningar om hur han misshandlades som barn, fattigdom och
hur illa han och andra behandlades som drängar.81 Helmer Olsson, en av arkivets
allra fl itigaste och mest uppskattade stipendiater ägnade en stor del av 1930-ta-
let åt att dokumentera gåtor, vilka 1944 postumt publicerades av Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien genom Bergstrands försorg. Några gåtor, som upptecknats och
arkiverats, uteslöt han av anständighetsskäl vid publiceringen, vilket han noggrant
redogjorde för. Merparten publicerades dock. Hela tio procent av materialet klas-
sifi cerade Olsson som obscent.82 Han kommenterade utgivningen med att han
visserligen fann gåtorna anstötliga men att han ville ”ge en sann bild av den gamla 
traditionen.” Och onekligen gav de obscena gåtorna ”värdefulla inblickar i gångna 

Folklivsarkivet i Lund, 1930-talet. Från vänster Albert Nilsson, K. Frankman,
Carl Wilhelm von Sydow och Margit Landqvist. Okänd fotograf (Folklivsarkivet i Lund).
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tiders tankesätt och umgängesvanor m.m.”, betonade Olsson.83 År 1930 infördes
den kanske allra mörkaste skildringen av det äldre allmogesamhället i folkmin-
nesarkivets samlingar: Lars Algot Larssons, född 1880 i Morlanda, manuskript
”På samhällets botten”. Texten var resultatet av tjugo års studier av den bohuslän-
ska landsbygden och syftade bland annat till att ”väcka åtminstone någon av de
många som ännu slumra i gamla vanors och villkors sekularsömn”. Utförligt skild-
rar Larsson det orättfärdiga prästerskapet, de konservativas felgrepp och böndernas
”utrotningskrig” gentemot torparklassen: ”Torparklassen håller på att försvinna;
materialismen och penningdyrkan tränger bort den i snikna bönders gestalt.”84

Som vi sett utlyste Västsvenska folkminnesarkivet en pristävlan om levnadsbe-
rättelser från Bohuslän år 1943. Edvard Andersson, som tidigare omnämnts, var
långt ifrån den enda pristävlingsdeltagaren som närmast förmedlade motsatsen till
”den gamla goda tiden” åt arkivet, forskningen och framtiden. Sven Rydstrand, en
av tidens mest produktiva upptecknare, deltog i samma tävlan med sina intervjuer
av skräddaren Malm, född 1860, i Naverstad. Genom Rydstrand berättade Malm
hur barnen från små stugor i skogsbygderna kom ”trasiga, smutsiga och fulla med
ohyra” till skolan på 1860-talet, hur drängar och pigor vanligtvis blev illa bemötta,
betraktade som ”lågt stående” och blev slagna av sina husbönder. Vidare behand-
las hur en förmögen Bullarebo lånade ut pengar till småbönder för hög ränta för
att på sikt komma åt deras gårdar samt en skildring av ett ”supekalas i Bullaren
i början av 1800-talet” med alkoholmissbruk, hustrumisshandel och så vidare.85

Liksom när det gällde Edvard Anderssons nedtecknade minnen så anmärkte inte
Carl-Martin Bergstrand på Sven Rydstrands skildring utan införlivade den orörd
och i sin helhet i Västsvenska folkminnesarkivet samlingar. Deras skildringar kriti-
serades överhuvudtaget inte. Tvärtom erhöll Rydstrand första pris i tävlingen om
bohuslänska folkminnen för sin allt annat än skönmålande skildring av förfl utna.86

Senare publicerade han boken Storgubbar och småfolk i gångna tiders Bohuslän med
det uttryckliga syftet ”att med allmogens egna vittnesmål belysa de omständigheter
och missförhållanden, som rådde här i Bohuslän under de nämnda århundradena 
[1600- och 1700-talen], då särskilt starkt motsättningarna emellan fattig och rik 
kom till talrika uttryck genom övervåld och förtryck från de maktägandes sida.”87

Åtminstone vid Göteborgsarkivet fi nns också tusentals uppteckningar under
rubriker som Alkohol, Befolkningen, Brott och straff , Fattiga, Klasskillnader, Krig 
och fejder, Nödår, Obscen folkdiktning, Rövare och dråp, Rättsväsen, Slagsmål,
o.s.v.88 Talande i sammanhanget är att det i Västsvenska folkminnesarkivets brev-
samlingar från åren 1919–1964 inte fi nns ett enda exempel på att en upptecknare
kritiserats för att lämna en alltför svartmålande bild av det äldre allmogesamhället.
Mig veterligen har inte heller några belägg presenterats för att så skulle ha skett vid
något annat svenskt traditionsarkiv.

Även i arkivets publikationer togs olika sidor av allmogesamhället upp. I
Västsvenska folkminnesföreningens första utgivna materialsamling, Tro, sed och 
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sägen, saknas till exempel inte känsliga ämnen. Samlingen inleds med minnen av 
det hårda och enformiga arbetet i en spiksmedja för att följas av en skildring av 
de ofta ansträngda relationerna mellan husbönder och tjänstefolk som avslutas 
med att upptecknaren, drängen och sedermera soldaten Olof Fröjd, minns sin 
ungdoms tanke: ”’Måntro jag skall leva upp till den dagen, som den arbetande 
klassen kommer i något värde?’ Ja, jag har levat upp den tiden, att det även blivit 
något överdrivet, men tiden går upp och ner som en vågskål.”89 Våra gamla berätta, 
utgiven i samband med Västsvenska folkminnesföreningens 25-årsjubileum inleds 
med en uppteckning av Olle Lindskog om en brukspatron ”som var så hatad av 
folket, att de fi ck en fi nngumma att sätta döden på honom.”90

Om någon skulle få för sig att kartera slagsmål eller mord utifrån svenska folk-
minnesuppteckningar skulle en sådan karta med all säkerhet ”bevisa” att vålds-
dåd var vanligare i Västsverige än i Östsverige under 1800-talets andra hälft. De 
många berättelserna om det äldre samhällets mindre föredömliga sidor kan sägas 
vara en del av det västsvenska arkivets särart, mycket på grund av Bergstrands 
stora intresse härför. Men Västsvenska folkminnesarkivet och dess företrädare var 
de facto långt ifrån ensamt om att lyfta fram sådant som nutidens forskare me-
nar att arkiven mer eller mindre konsekvent har undvikit. Exempelvis propage-
rade Sigfrid Svensson starkt mot romantiskt svärmeri.91 Inte heller traditionsfors-
karna vid Landsmålsarkivet i Uppsala blundade för allmogesamhällets avigsidor. 
Tämligen omgående efter det att folkminnesavdelningen etablerades år 1928 sökte 
arkivets tjänstemän aktivt att dokumentera mindre smickrande eller rentav ”an-
stötliga” sidor av folket, dess liv och leverne. Några frågelistor kan tas som exempel. 
I Människans bakdel och könsorgan samt hithörande funktioner efterfrågades benäm-r
ningar på och föreställningar om könsorgan, erektion, impotens, onani, samlag, 
utomäktenskapligt könsumgänge, menstruation, urinering, o.s.v.92 Frågelistorna 
Brott och straff  I-II behandlade som namnet antyder exempelvis mord, svordomar, I
sabbatsbrott, bedrägeri, slagsmål, hemfridsbrott, hor, tidelag, blodskam, våldtäkt 
samt brottslingarnas uppspårande, dom och straff .93 Samhällsklasser handlade om r
uppfattningen om ”anseende, samhällsställning eller samhällsklass” vilket sam-
manhängde med ”de olikheter i sociala, politiska och ekonomiska förhållanden, 
som sedan urminnes tid på växlande sätt gjort sig gällande för inbyggarna i våra 
svenska samhällen, på landet så väl som i staden”, för att citera frågelistans inled-
ning. Däri efterfrågades exempelvis om hur klasskillnader tog sig uttryck i sam-
hällslivet människor emellan, vid t.ex. tilltal, kyrkliga förrättningar, kalas, nöjen, 
arbeten, slagsmål och ingående av äktenskap.94 I Fattigt folk, fattigvård och födoråd
behandlades de mindre bemedlade ingående men även till exempel de besuttnas 
förakt för eller avoghet mot de obesuttna.95 Lars Levander och Åke Campbell stod 
bakom merparten av de ovannämnda frågelistorna.

Att inte uppsalaarkivet var främmande för konfl ikter framgår även av utgiv-
ningsverksamheten. By, bygd och gård av Linnar Linnarsson utgör ett utmärkt d
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exempel härpå. Linnarsson, som var fl itig upptecknare både för göteborgs- och
uppsalaarkiven, konkluderar i boken sin uppteckningsverksamhet. På nära femtio
sidor diskuterar Linnarsson i boken det äldre samhällslivet och då bland annat
klasskillnaderna: 

Det var stor skillnad, vad rang och värdighet beträff ar mellan den självägande bon-
den å ena sidan och torparen och backstugusittaren å den andra. Visserligen deltog 
bonden i arbetet på sin gård och åt vid samma bord som drängen och dagsverkaren,
men icke förty var han dock husbonden. Tjänaren fi ck nogsamt erfara, att han var
tjänare och ingenting mer. Till och med i familjekretsen gjorde sig rangskillnaden
starkt gällande. Husfadern var huvudet, hustrun och i all synnerhet barnen måste
vara honom underdåniga. Det kamratskap, som kännetecknar våra dagars familje-
liv, var okänt och otänkbart i våra far- och morföräldrars tid. Detsamma kan sägas
om våra dagars sammanslutningar och föreningar av olika slag. Var det fråga om
giftermål, ja, då var ett svalg befäst mellan den besuttne och den egendomslöse.96

Även i sin egen vetenskapliga produktion tog fl era av uppsalaarkivets företrädare
upp liknande frågor. Som vi sett ägnade sig Lars Levander i hög grad åt att studera 
samhällets avigsidor. Redan 1921, i sin uppteckningshandbok Våra bondgårdar,rr
tog Åke Campbell upp samhällsklasserna, deras framväxt och realitet i allmoge-
samhället. De rika bilda ”en privilegierad klass, medan de fattiga bilda en beroen-
de, undertryckt arbetarklass. Husbonden överlåter vissa arbeten, som han ej själv 
vill utföra åt drängen. Den fattige får utföra tunga och föraktliga arbeten”, beto-
nade Campbell.97 Samma år presenterade Campbell den danske folklivsforskaren
Th orkild Gravlund för Folkminnen och folktankars läsekrets. Bland annat framhölls
Campbell sin danska kollegas bild av allmogens frihetskamp gentemot ”herremän-
nen”.98 I samma tidskrift belyste Campbell motsättningar mellan och fördomar
om svenska bygder, om vilket en frågelista även trycktes.99

Julius Ejdestam, som på 1930-talet var anställd vid Landsmålsarkivet i Uppsala,
tydliggjorde också konfl ikter i sin forskning. I en studie av öknamn av år 1942 tar
han upp strider mellan olika bygder och dess invånare:

Motsättningarna mellan folk från olika bygder spelade i forna dagar en icke obetyd-
lig roll i samhällslivet. Avoghet, för att icke säga fi entlighet, rådde ofta mellan invå-
narna från olika orter. Dessa känslor togo sig uttryck i uppträdanden och slagsmål,
då tillfällen härtill erbjödo sig, någon gång även i rena illdåd.100

Ejdestam kom även senare att behandla mindre glorifi erande sidor av det gamla 
samhället. I De fattigas Sverige lyfte han fram nöden som ”en ständig gäst i små-e
folkets hem.”101 I samma bok betonar han den djupa klyftan mellan besuttna och
obesuttna. Ejdestam avslutar sitt arbete med att, genom att citera en av sina med-
delare: ”Det är alltid de som har makten som tar dom största bitarna.”102 
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Eti k, förtegenhet och självcensur
Min målsättning är inte att påvisa att det fi nns en mängd uppteckningar om klass-
skillnader, oförrätter eller sexualia i det gamla samhället. Men orsaken till en even-
tuell underrepresentation av uppteckningar rörande dylika ämnen bör inte sökas
hos insamlingsledarna och inte på något sätt tolkas som resultatet av en generell
och medveten idealisering av det förfl utna. Istället bör förklaringen primärt sökas
hos upptecknarna och deras relation till sina meddelare. Av bevarade brev fram-
går med all tydlighet att fl ertalet upptecknare tänkte på och även tog upp etiska 
problem med arkivets insamlingsledare. I hundratals brev till arkivet poängterades
att meddelarna var rädda för att det berättade skulle hamna i tidningarna eller på 
annat sätt off entliggöras. Av samma anledning vägrade emellanåt meddelare att
uppge sitt namn och ålder:103

Började idag med en gammal 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 försäkringar om endast goda avsikter kunde han inte förmås säga 
något. Jag misstänker dock att hans minne inte skulle räckt till så långt han själv 
ville låta påskina.104

Jag behöver väl ej befara att, åtminstone de närmaste tio åren, något av det mera 
personligt tecknade (jag menar namngivna personer) blir synligt i publikationer, så 
att ej någon deras anhörig el. d. må taga anstöt därav. Det är ju ej heller utarbetat
till publikation, utan endast antecknat.105 

Stundtals rapporterade Västsvenska folkminnesarkivets upptecknare istället att
personer i de potentiella meddelarnas närhet avbrutit intervjuerna när ämnen som
de uppfattade som känsliga kom upp:

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 – mi-
rabile dictu – höll henne tillbaka. Dessutom spökade en måg. Också han ärad kol-
lega, som ”aldrig vill höra talas om något sådant.” Stackars lilla gumma! Det vart
intet resultat.106

Det är själva insamlandet som det är så svårt att få tid till - att renskriva det räcker ju
vinterkvällarna. Gubbarna bor ju inte heller här i närheten, utan man måste ha cy-
kel – och den går inte att använda nu i drivorna. Några kvinnor, som har något att
berätta, har jag ännu inte fått tag på. Skollärare Carlsson här, själv tidigare bohuslä-
ning och upptecknare, gav mig anvisning på en 70-årig sömmerska i Dimbo, som
nog hade en del att berätta. Trettondagen gick jag alltså dit, men det hade jag inte
så mycket för. Jag slog mig först i språk med hennes 78-årige bror, Albert Karlsson,
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och han slog upp språklådan nästan med detsamma, det vara bara att anteckna.
Men då ville systern ha ett ord med i taget. När hon hörde vad det var frågan om
förbjöd hon helt enkelt sin bror att ”berätta sina lögner”. Att tala förstånd var inte
lönt, då åtminstone, utan det vara bara att söka bärga sina papper och retirera. Men
det var synd, att jag inte fi ck mer av brodern.107

Några exempel fi nns på meddelare som berättat mer än de önskat och först senare
försökt få det berättade utmönstrat från arkivens samlingar. Till exempel hade en
av Ragnhild Johanssons meddelare uppenbarligen ångrat sig efter att ha berättat
om saker som han fortfarande trodde kunde ha karaktären av sprängstoff  i lokal-
samhället:

Men, jag måste skriva nu, annars vågar jag inte gå ”nedåt” och riskera möta Carl
Svensson, när jag lovade honom så säkert att ringa i lördags. Det var nämligen så,
att när jag kom hem i fredags, så stod Carl Svensson här, och väntade på mig. Och
sade, att han hade inte fått någon ro, för han ville så gärna ha strukit allt han sagt,
om den gubben, som slogs med smågrisarna i parken och om att han blivit botad
av Finska Lotta för fallandesjuka. För att han hade kommit att tänka på, att ”han”
har en del släktingar som lever ännu.108

Arkivets representanter var också högst medvetna att delar av det som efterfråga-
des var ytterst känsligt i lokalsamhället. Då de ville ha möjligheten att kontrol-
lera det insända materialet såg de helst inte att materialet anonymiserades. Istället
erbjöds i särskilda fall sekretessbeläggning.109 Generellt gällde även att materialet
i Västsvenska folkminnesarkivets samlingar inte, utan upptecknarens tillstånd,
skulle publiceras tillsammans med personuppgifter i exempelvis lokaltidningar.
”Ingenting av arkivets samlingar får avskrivas och publiceras i ortstidningar” beto-g
nade exempelvis Johan Kalén år 1930 och fortsatte: ”Om något eventuellt kom-
mer att tryckas, sker det i vetenskapliga arbeten. Detta är ju något helt annat.”110

Upptecknarna uppmanades direkt att framhålla detta för sina meddelare, vilket de
även gjorde. En stipendiat, Britt Adenius, som var verksam på 1930- och 1940-
talen redogjorde för mig hur hon brukade förklara sitt ärende:

När jag för första gången besökte någon gammal, möttes jag ofta av misstro. ”Är det
här för off entligheten?”, frågades det med skepsis i rösten. Sagesmännen kände en
rädsla för pressen, ville absolut inte fi gurera i spalterna. Jag förklarade att jag skrev 
för ett arkiv, vilket var ungefär som ett museum, ett ställe där man förvarade uppgif-
ter om hur det var ”förr i tiden”, ingen obehörig fi ck komma dit och läsa.111

Arkivets personal reagerade också starkt emot att enskilda upptecknare publice-
rade uppteckningar i lokalpressen, särskilt om meddelarnas identitet röjdes, vilket
ansågs vara menligt för framtida insamlingsverksamhet:
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För det andra blir följden den, att många gamla, som nu få all anledning misstänka,
att det de kunna berätta skall in i tidningen, därför undvika att släppa till sina 
minnen. Detta komma även andra upptecknare än Ni att få stark känning av. Det
har varit en styrka för mig, som nu i fj orton års tid sysslat med folkminnesuppteck-
nande i landsorten, att kunna försäkra, att det jag upptecknar inte skall in i någon
tidning, och jag hade inte fått veta på långt när så mycket, därest inte de gamla 
litat på denna min försäkran. Publicerar Ni nu Edra uppteckningar i de tidningar,
som läsas av allmogen i socknarna kring Skara, Götene och Vara, så gör Ni därmed
folkminnesforskningen en betydande otjänst och avsågar delvis den gren, på vilken
Ni själv sitter. Jag ber Er därför med detta, att Ni måtte innehålla med de tilltänkta 
skriverierna i tidningarna. Detta är också en förutsättning för att vi härefter skola 
inlösa uppteckningar från Eder.112

Som påpekats instruerades upptecknarna att i klädedräkt och språk inte skilja sig 
från meddelarna, visa hänsyn och inte heller opponera sig mot det berättade, oav-
sett vad som sades. Det gällde att vinna meddelarens förtroende. För att få möjlig-
heten att uppteckna känsliga uppgifter instruerades fältforskarna även att börja in-
tervjuerna med tämligen oskyldiga ämnen för att först senare närma sig områden
av känsligare art.113 Delvis av samma anledning rekommenderades upptecknare
under senare delen av undersökningsperioden att inte använda bandspelare, fastän
de ibland hade tillgång till sådana:

Jag har aldrig velat ta i bruk bandspelare – innehållet måste ju senare överföras till
blanketter och det är lättare att överföra från anteckningsböcker än från band. F.ö.
skrämmer man de gamla om de får se denna apparat och erinrar sig, att vad de
nu säger kan spelas upp när som helst och för vem som helst. (Att de riskerar att
komma med i böcker sådana som Gammalt från Kind, tänker de sällan på).dd 114

Just i samband med Bergstrands bok Gammalt från Kind hade problem av etisk d
karaktär uppstått. Bokens författare hade liksom tidigare valt att publicera mer
eller mindre okommenterade uppteckningar. Till skillnad från vad som varit fal-
let med hans liknande publikationer från det tidiga 1940-talet fanns denna gång 
meddelarnas namn och födelseår angivet för varje berättelse.115 Åtminstone en av 
de intervjuade hade fått lida av publiceringen och sände därför ett brev, underteck-
nat ”En storligen bedragen meddelare”, till Västsvenska folkminnesarkivet:

Jag har läst Eder bok Gammalt från Kind, och har där påträff at en hel del med-dd
delande som jag har gjort, varvid både mitt och andras namn dragits fram i ljuset.
Jag trodde inte det skulle komma i någon bok, utan skulle ligga i ett arkiv som de
sade. Jag har nu nästan blivit osams med både släkt, vänner och bekanta och även
okända personer skäller upp mig för vad jag talat om. ”En kann tro att mor var
den värsta som fanns te tro på skrock å vidskepelse”. ”Det är lögn allt vad du sagt,
för far va inte sådant. Du vill ju göra honom rakt till en trollgubbe”. ”Att de kann
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mä å tale om sånt som rakt inte ä någon sanning, å nämna namn å födelseår så alla 
ska veta vem det är, du skulle stämmas för ärekränkning”. Ja, på det viset låter det
var man än kommer och det är ju inte roligt. Hade jag trott att alltsammans skulle
kommit i en bok hade jag tegat som muren och inte öppnat min mun […]. Vad jag 
meddela skulle ju vara för ett arkiv som kanske inte skulle komma till allmänhetens
kännedom förrän kanske ett par hundra år härefter. Ett snyggt arkiv!116

Det efterfrågade kunde vara känsligt i lokalsamhället även om det för en utom-
stående verkade tämligen oskyldigt. Anders Gustavsson diskuterar problemet i
Förtegenhet vid etnologiska intervjuer. I samband med sitt projekt ”Folklore i ma-
ritima miljöer” på 1970-talet upplevde han att många meddelare var rädda för att
andra människor i deras omgivning skulle få veta att de berättade om folkliga tros-
föreställningar för utomstående. Att lämna upplysningar om folktron, som hade
ett lågt anseende i den lokala miljön, kunde helt enkelt bli ett hot mot det egna 
sociala anseendet. De var rädda för att andra människor skulle tro att de själva 
trodde på de äldre uppfattningar som de berättade om.117 Som framkommit gällde
detta i hög utsträckning även under 1900-talets första hälft, i synnerhet i religiösa 
miljöer:

Frireligiositeten i Lena pastorat torde ha dels utrotat mycket av de gamla sederna 
och föreställningarna, dels gjort, att folk drar sig för att tala om en del av det, som
en folkminnesupptecknare vill ha upplysning om.118

Kvinnorna här på trakten [Fjällbacka men omnejd] är i allmänhet svårare att kom-
ma inpå livet än männen. Allt trolleri är av ondo. Det skall glömmas och begravas.
Här fi nns stora likheter med Bolstad, Erikstad m.fl . socknar på Dal i det avseen-
det.119

Särskilt stipendiater, som endast bevistade en bygd under en kort tidsperiod gavs
förmodligen inte ens alltid möjlighet att nedteckna folktraditionens ”sprängstoff ”.
Även om upptecknarna periodvis instruerades att inte klä sig på annorlunda sätt än
de potentiella meddelarna var studentmössan för studenterna ofta den ”självklara 
huvudbonaden sommartid”, åtminstone för stipendiaten Britt Adenius-Troëng:
”Den vita mössan skapade avstånd, satte dess bärare på piedestal, men ingav också 
förtroende”. Adenius-Troëng påpekar också att faktumet att hon talade ”’fi nspråk’,
även om jag visste att undvika låneord” och att hon ”kom från den fj ärran stora 
staden Göteborg skapade också ett visst avstånd bland dem som ofta inte varit ut-
anför sockengränsen. En fröken från stan kunde väl inte vara intresserad av och inte
begripa sig på vanligt folks sysselsättningar.”120 För att få information om begångna 
eller kvarvarande orättvisor, sexualia eller dylikt krävs i regel förtrolighet och per-
sonkännedom.121 Ett tydligt tecken härpå är de omkring hundra uppteckningarna 
som göteborgsarkivets nuvarande realkatalog hänvisar till under rubriken Obscen
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folkdiktning. Uppteckningarna är gjorda av nitton män, samtliga bygdeforskare.
Upptecknare, som kände sina meddelare och stundtals upptecknade i det tysta 

torde därför haft betydligt större chanser att erhålla känslig information, vilket
även framhölls av arkivets insamlingsledare. Carl-Martin Bergstrand diskuterade
frågan under ett insamlingsföredrag på 1940-talet:

För sina barnbarn hyser ju de gamla i regel ingen ängslan, och dem tvekar de inte
att anförtro sina minnen. En vilt främmande person från Göteborg, som plötsligt
uppenbarar sig, kan emellertid inte alltid få dem lika meddelsamma, åtminstone
inte i första taget. Å andra sidan kan det mycket väl hända, att de gamla hyser större
respekt för en främmande dam eller herre, rent av känner sig smickrade över besöket
och glada över att få främmat, och då gärna släpper till allt sitt vetande.122

Men upptecknare som stod nära sina meddelare, personligen och/eller socioeko-
nomiskt, hade andra svårigheter att övervinna.123 Flera bygdeforskare som arbe-
tade i det tysta uttryckte också sin oro över konsekvenserna utifall att meddelarna 
fi ck kunskap om att det berättade införlivats i arkivens samlingar, så till exempel
Edvard Erlandsson och Rudolf Österlind, båda aktiva som upptecknare under
1920-talet:

Det säges här ifrån, att jag ej önskar off entliggörandet av mina berättares namn,
emedan jag oftast utan deras vetskap upptecknat deras berättelser, och de skulle
troligen bli högst misslynta om de i framtida notiser eller böcker fi gurerade med
sina namn.124

Jag har lämnat detta meddelande privat, emedan jag inte på villkor vill ha mitt
namn nämnt i samband med uppgifter om dessa personers åtgärder. Far har berättat
detta för mig. Han tjänte dräng på nabostället. De anhöriga skulle säkert ta mycket
illa upp, om de visste, att jag dragit fram denna gamla historia.125

Flera exempel fi nns på att beskrivningar av lokalsamhällets orättvisor, dess invå-
nares felsteg eller ”vidskepelse” kunde få ödesdigra konsekvenser för de lokalt ar-
betande upptecknarna. Till exempel påpekade upptecknaren Sonja Henningsson
gång på gång ”avslöjandets” avigsidor:

Det är ingen tvekan att ett arbete för folkminnesforskningen här såväl som an-
norstädes av den icke initierade befolkningen kan upptas som en skymf, man får
inte säga något ont om de döda om det inte göres skämtsamt […]. Jag har läst Han
Suyins Och regnet är min dryck och känner mig som angivare och polisspion för till-k
fället men det kanske går över. Glömmer dock aldrig det anonyma brev vari jag om-
bads att sköta mina egna gravar och låta andras döda leva ifred samt att skaff a mig 
ett ärligt arbete i st. för att skriva! Man blir mer fruktad än älskad av omgivningen
för arbetets skull och ve mig när andra ska skriva vad folket tyckte om mig!126
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Bland de upptecknare som, liksom Sonja Henningsson, känt sig övertygad om
att arkivpersonalens löften om sekretessbeläggning skulle hållas och därmed sänt
in i lokalsamhället känsliga uppgifter till arkivet återfi nns en av arkivets vetera-
ner, Selma Johansson i Torsby, som påbörjade sin uppteckningsverksamhet redan
1919. Enligt egen uppgift hade hon då fått i löfte av såväl David Arill som Hilding 
Celander att hennes uppteckningar inte skulle komma att publiceras, så till vida att
hon inte lämnade sitt uttryckliga tillstånd till det. Ofta när hon sände in nya upp-
teckningar till arkivet så påminde hon även arkivpersonalen härom.127 Trots detta 
publicerades hennes ingående och ibland inträngande uppteckningar i såväl fest-
skriften Västsvenska folkminnen som Såningsmannen och Bergstrands Bohuslänska 
folkminnen.128 I de infekterade debatterna som uppstod som följd av publiceringen
i den sistnämnda boken påpekade Selma Johansson varför hennes uppteckningar
borde förbli sekretessbelagda och konsekvensen av att de ändå publicerats. ”Jag 
har fått släkt- och vänskapsförbindelser brutna för livet”, betonade Johansson och
fortsatte: ”jag kan ej bära en så stor psykisk börda, som att gå i ständig ångest för att
mina concept när som helst utan urskiljning kan komma att off entliggöras.”129

Det går an för en forskare, som kommer och forskar i en bygd en månad och sedan
aldrig mer kommer dit, att publicera dylika saker, men för mig, som ännu en tid är

Selma Johansson. 
Foto: Th erese Nilsson (DAG).
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tvungen att bo i socknen, är det omöjligt att publicera dylika saker i en skrift som
denna, som kanske letar sig ut till en och annan. Ännu lever fl era av de nämnda 
personerna men i de fl esta fall deras barn. Tankesätten äro sådana i Torsby att de
skulle känna sig grymt förolämpade om föräldrarnas liv drogs in för allmänheten på 
ett sådant sätt. Har jag något att bestämma över mina egna samlingar förbjuder jag 
publicering av dem inom de närmaste 50 åren.130 

Selma Johansson litade på arkivets löften om att hennes uppteckningar inte skulle
publiceras. Sannolikt valde andra upptecknare att inte sända in sådant som kunde
förarga. Att Västsvenska folkminnesarkivets insamlingsledare var högst medvetna 
om problemet framgår till exempel av Olof Forséns brev till upptecknaren R.G.
Larsson i Gullestorp av år 1929:

I ett par fall tror jag att Er fi nkänslighet har gått så pass långt att den berövat oss
ett material som måhända kan vara av intresse. Ni omnämner en del sexuella riter
i samband med midsommarfi randet, men Ni förtiger vad dessa riter inneburo. Jag 
tar mig friheten att erinra om att materialet som sändes till institutet, förvaras fj ärr-
ran från alla obehörigas blickar på stadsbiblioteket. Det är ej heller avsett att publi-
ceras utan efter omsorgsfull granskning och sovring, vadan man tryggt kan berätta 
allt vad som hör till sed, tro och folkdiktning utan att ta ifrån något av hänsyn
till anständigheten. De sexuella riterna vid vår- och skördefester äro kända världen
över. Från våra trakter torde mycket litet av detta slag ha upptecknats beroende på 
att berättaren eller upptecknaren ansett dessa ting olämpliga att fästas på pappret.
Oberoende av anständigheten kunna de ha sitt intresse för vetenskapen. Jag hop-
pas därför att Ni inte i Ert arbete med folkminnena av hänsyn till anständigheten
förtiger ett intressant material.131

Johan Kalén tog också upp problemet, bland annat under ett instruktionsföredrag 
rörande folkminnesinsamling som han höll på 1920-talet:

Vår allmoge, och alldeles särskilt lantallmogen, rör sig delvis med ett språk där ord
och uttryck ha helt annan valör än bland mera boksynta lager av befolkningen.
Många ord, som bland de senare anses anstötliga och ofi na, ha hos allmogen ing-
enting av denna odiösa klang utan användes fullkomligt öppet och ogenerat. Den
frestelsen ligger då för en upptecknare nära att antingen helt utesluta det ordstäv,
den gåta, det moment i sagan o.s.v., som innehåller det för hans språkkänsla stö-
tande ordet eller uttrycket, eller också att i större eller mindre grad omarbeta och
förfi na det föreliggande materialet. Men vilketdera som sker, så är överlämningen
förvanskad och ofta värdelös.132

Särskilt tydligt blir upptecknarnas självcensur när det gäller uppteckningar om
erotisk folkdiktning. Trots att upptecknarna uppmuntrades att nedteckna berät-
telser av denna art eller åtminstone att ej själv ”censurera” det berättade bad upp-
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tecknarna i regel om ursäkt för materialets beskaff enhet i samband med att den
erotiska folkdiktningen sändes in till arkivet. Bland annat uttryckte portvakten
O.G. Svensson i Mölndal brevledes sin ovilja att nedteckna material av dylik art:

Du har nämnt och likaså gjorde V. Ljungman att oanständiga bitar tagas även emot.
Jag har icke velat göra detta. Det har varit mig motbjudande att teckna mitt namn
på bladen för sådan oanständig smörja, som både damer och andra, kända och
okända kanske kommer till att få se. Men den här gången släppte jag Barabass lös.
Jag vet inte vad som kom åt mig. Skulle du ej ha någon användning för detsamma,
så bränn upp smörjan, så icke Din fru el. Dina barn får se det. Då kan jag icke visa 
mig mera i Edert hem. Glöm inte detta. Detta visar var det trogna folket – ell. som
kungen sade då bondetåget var i Stockholm – mitt trogna folk – har inombords då 
de slår sig på vift o.s.v.133

Men, trots allt, trodde sig många upptecknare kunna ge en uppriktigare bild av sina 
meddelare och det gamla samhället i berättelserna som sändes in till folkminnes-
arkivet, än vad som var fallet i exempelvis tidningsartiklar och hembygdslitteratur.
Materialet som sändes till arkivet skulle inte komma till allmänhetens kännedom.
Exempelvis Sonja Henningsson berättade uttryckligen att hon i hembygdspubli-
kationer brukade tona ner sina berättelser eftersom släktingar till de omtalade an-
nars kunde förargas eller bli lidande.134 Andra, som dalslänningen Tage Heimer,
lyfte istället fram en huvudsakligen positiv bild av sina berättare i hembygdspubli-
kationerna, men påpekade i samband därmed att detta var ett medvetet val:

Folkminnesforskaren är under sitt insamlingsarbete uteslutande hänvisad till den
gamla tidens gengångare, till de grånade bärarna av traditionsarvet. [---] Det är
människor, som i tillvarokampens brottning smakat motgång och medgång, lidit
orätt och begått felsteg […]. Jag har mött dem i deras hem eller dagliga gärning och
försökt sätta mig in i deras livsförhållanden och tänkesätt, sökt skapa mig en bild
av deras personlighet. Mitt ögonmärke har varit att vara sann. Dessa människor äro
liksom alla dödliga behäftade med sina svagheter och brister, och även om jag i min
uppsats förbigår dessa, vill jag dock ej, att man skall tro, att det här gäller folk utan
vank och fel.135

Som framgått undvek varken göteborgs- eller uppsalaarkivets företrädare känsliga 
ämnen. Snarare försökte de på olika sätt uppmuntra upptecknarna att behandla 
såväl erotisk folkdiktning som brott, konfl ikter och det gamla samhällets dishar-
moni och skiktning. Åtminstone i Västsvenska folkminnesarkivets samlingar fi nns
också otaliga skildringar om avund och missämja, brott och straff , nöd och misär
samt skillnad på folk och folk.

Nedan kommer synen på folket att diskuteras, primärt förhållandet mellan ar-
betarna och den jordbrukande befolkningen. Ånyo tar jag min utgångspunkt i det
tidiga 1900-talets politiska situation; i kampen om folkbegreppets defi nition.136
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Arbetare och bönder
”Folket” var, hos de konservativa, detsamma som allmogen, i varje fall när det rörde
traditionsinsamlingen. Allmogen defi nierades i sin tur snävt och representerades
främst av den självägande skattebonden; den trygga odalmannen som brukade sin
jord, ärvd i otaliga släktled från far till son. Skillnaderna mellan bonden och arbe-
taren var djupa, närmast avgrundsdjupa. Claes Lindskog (h), ecklesiastikminister
engagerad för traditionsinsamlingen, gav 1919 uttryck för sin syn på skillnaderna:
”Bönder och arbetare äro på de fl esta punkter så pass käppraka motsatser som det
gärna är tänkbart för folk, som dock sprungit ur samma rot.” Det gäller Sveriges
framtid och vägvalet mellan svensk konservatism företrätt av bonden och arbe-
tarens utländska socialism, konkluderade högermannen Lindskog: ”Det blir hos
dessa två folkklasser, som den politiska tyngdpunkten kommer att ligga hädanef-
ter.”137

Högerledaren Arvid Lindman varnade de svenska bönderna för hur det skulle
kunna gå. I ett framtida socialdemokratiskt samhälle, menade Lindman, skulle
det knappast fi nnas någon ”självägande jordbruksbefolkning i den mening som vi
fatta begreppet självägande.” Den politiska kampen handlade därför om ”ägande-
rätten till den egna torvan och om äganderätten till Sveriges rike, våra fäders och
vårt eget stora gemensamma hem.”138 De avgrundsdjupa skillnaderna mellan bon-
den och arbetaren betonades ofta av den politiska högern. Likaså var uppmålade
mardrömsscenarier om ett framtida socialdemokratiskt samhälle vanligt förekom-
mande i konservativ propaganda. Men denna bild stod inte oemotsagd; från den
parlamentariska vänstern framfördes motsatta ståndpunkter.

Striden om Sveriges framtid måste, menade Fredrik Ström år 1905, vinnas
genom samverkan mellan bonden och arbetaren: ”hand i hand, sida vid sida, här
vid här, skola [vi] lätt och hastigt störta herraväldet i Sverge och åt folket eröfra dess
fosterland.” Endast i socialdemokratin kunde ”såväl tjänaren på landet, stataren
och torparen som småbonden” fi nna sin räddning ur elände och misär: ”Ty so-
cialismen är icke, som dess fi ende påstå, en motståndare till bonden. Detta är den
största af alla lögner. Socialismen är bondens vän, här i Sverge som mångenstädes
dess ende vän.”e 139 I artikeln ”Förbröden eder!” konstaterade Ström fem år senare:
”Det är lantarbetaren, torparen, småbrukaren, det är massorna av små bönder på 
karga tegar eller i andras tjänst som skola foga slutstenarna till socialismens väl-
diga byggnad.”140 Bonden och arbetaren hade inte bara samma målsättning som
industriarbetaren utan var också bundna till varandra genom blodet. Vakna upp,
manade Ström bonden, ”och slut dig till din broder i staden, i fabriken, i gruf-
vorna och bergen, som börjat den stora striden för hela arbetets klass, för hela 
mänsklighetens befrielse från de stora herrarnas förtryck och kommando.”141 På 
liknande sätt uttryckte sig i början av 1900-talet även Per Albin Hansson, Zeth
Höglund och F.W. Th orsson.142

Likaså betonades gång på gång släktskapet mellan arbetaren och bonden. Vid
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fi randet av Bondens dag på Skansen år 1935 sökte Per Albin Hansson, liksom 
Engelbrekt, väcka ”gemenskapen bland de svenske”, bland annat genom att ex-
emplifi era hur herrarna ”med våldsmedel [sökte] kväva den spirande arbetarrörel-
sen”. Fortfarande minns vi, menade statsministern, ”den store bondehövdingens 
barska ord till herrarna: ’Med Sverges arbetare skrämmen I oss icke, de äro av vårt 
kött och ben av våra ben’”.143 Ström frågade istället retoriskt: ”Är icke all Sverges 
arbetarvärld, äro vi icke alla av bondestam?”144 Alf Ahlberg, rektor på Brunnsvik, 
menade att arbetarna lärde känna sin historia genom besök på Skansen: ”Det är 
sina egna förfäders liv och arbete han lär känna. Han stammar i rakt nedstigande 
led från bönder, som ofta fi ngo blanda bark i brödet, men som vägrade att kröka 
ryggen under livegenskapens ok.”145 Traditionsarkivens arbete gällde således inte 
bara att skriva allmogens historia utan även arbetarklassens. Allmogen och arbe-
tarna hade samma historia; även i framtiden borde de hålla ihop.

Som Lars Trägårdh tydliggjort pågick en kamp om folkbegreppet i det tidiga 
1900-talets Sverige.146 Begreppet folk kunde givetvis åsyfta landets samtliga in-
vånare. Mer vanligt var dock, har Mats Rehnberg påpekat, att ordet syftade på 
de grupper som inte tillhörde de högre stånden eller rentav på landsbygdsbefolk-
ningen.147 I riksdagen framhöll till exempel Claes Lindskog (h) omväxlande att 
folkminnesundersökningen rörde ”allmogekultur” respektive ”bondekultur”.148

Fredrik Ström däremot inneslöt som visat arbetaren likaväl som jordbrukaren i be-
greppet. Traditionsarkiven intresserade sig för ”de breda lagren av folket” hävdade 
Ström.149 Projektet var av särskild vikt för arbetare och bönder, ”vilkas förfäders 
andliga liv och stolta traditioner och gärning det just gäller att bevara till eftervärl-
den.”150 Med folkminnesforskning, påpekade Ström 1938, ”menar jag närmast 
utforskandet, klarläggandet och bevarandet av den levande traditionen, av det 
andliga arvet hos vårt folk evad det rör allmogen: bönder, arbetare, hantverkare 
etc., och detta såväl i fråga om landsbygden som städerna.”151

Redan i den så kallade folkminneskommitténs slutrapport av år 1924, Ett sys-
tematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen framhävdes likaså att känne-
dom ”om allmogekulturen är kännedom om grundbeskaff enheten hos vårt eget 
folk”.152 I utredningens förarbeten påpekas vidare att traditionsarkivens arbete be-
stod i ”uppteckning av allt vad folkminnet bevarar till kännedom om vårt folks 
odlingshistoria, därvid inga gränser kunna dragas mellan olika samhällsklasser”. 
I andra delar utav förarbetena sägs istället att insamling gällde ”allmogen och hos 
sådana samhällsklasser, som i sin kultur falla inom rågången för den folkliga kul-
turen.”153 Även i statens off entliga utredningar antyddes således att skrivandet av 
allmogens historia sågs som detsamma som författandet av arbetarklassens svenska 
historia. 

Om ”allmogesamhället” och dess traditioner idag känns avlägset för många var 
förhållandet det motsatta vid 1900-talets början. De göteborgska arbetarna kan tas 
som exempel. På ett sekel hade stadens befolkning tiodubblats. 1920 var 57,4% av 
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alla män och 60,1% av alla kvinnor i Göteborg i åldrarna 15–65 år infl yttade, vil-
ket var en tämligen låg siff ra i jämförelse med rikets övriga städer.154Huvudsakligen
kom de nya göteborgarna från den västsvenska landsbygden.155 För en stor del av 
göteborgarna var det därmed en självklarhet att det var till landsbygden man vände
sig om man ville söka efter sina nära rötter. En av de före detta folkminnesuppteck-
nare jag intervjuat är Margot Nilson (f. 1906, verksam som upptecknare 1928).
Hon växte själv upp i arbetarstadsdelen Hultmans Holme i Göteborg, var social-
demokrat och vittnar om arbetarnas stora intresse för och samhörighetskänsla med
den jordbrukande landsbygdsbefolkningen på 1920-talet, då hon bedrev insam-
ling för Västsvenska folkminnesarkivets räkning. Margot Nilsons far var infödd
göteborgare medan hennes mor var uppväxt på landsbygden. Tillsammans besökte
familjen släktingar på landsbygden och gick på föreläsningar om äldre svensk folk-
kultur, bland annat på arbetareinstitutet. Många göteborgska arbetare torde ha 
delat Nilsons samhörighetskänsla med landsbygdsbefolkningen.156 Ännu 1920
levde och verkade dessutom alltjämt majoriteten av industriarbetarbefolkningen
på landsbygden.157 Härtill återkommer jag.

Samtidigt bör kampen om defi nitionen av folket och striderna kring bondens
motsats till eller samhörighet med arbetaren också förstås utifrån partistrategiska 
beslut. Både för högern och vänstern var stödet från landsbygdsbefolkningen av 
stor vikt. Visserligen stod merparten av Sveriges industriarbetare tidigt nära det
socialdemokratiska partiet men, som Birger Simonson påpekat i Socialdemokratin
och maktövertagandet, möjliggjorde inte ett stöd av dem allena politisk dominans.tt
För att förverkliga sin strategi, att vinna dominans i andra kammaren som en del
av vägen mot införandet av ett socialistiskt system, var stöd hos fl ertalet svenskar
en nödvändighet. En förutsättning för att inom överskådlig tid kunna realisera 
sitt politiska program var för SAP således att vinna sympati från lantbrukare och
småbönder.158 Ett liknande resonemang för Bengt Schüllerqvist i sin avhandling 
Från kosackval till kohandel, i vilken han studerar SAP:s omvandling från ett klass-ll
parti till ett folkparti. Trots att nära hälften av väljarkåren kunde klassifi ceras som
tillhörande arbetarklassen vid slutet av 1920-talet var de alltjämt för fåtaliga för
att ensamma utgöra fundamentet för ett varaktigt och stabilt socialdemokratiskt
styre, vilket Per Albin Hansson också uttryckligen påpekade. Begrepp som klass
och klasskamp försvårade arbetarrörelsens behov av att alliera sig med till exempel
småbönder, lägre tjänstemän och hantverkare, vilka däremot kunde införlivas i
begreppet folk. Hansson betonade också att arbetarklassen inte heller i praktiken
kunde göra anspråk på en privilegierad ställning i det framtida socialistiska sam-
hället då SAP:s mål var att etablera ett samhälle byggt på det allmänna bästa och
inte på särintressen.159 I artikeln ”Folk och klass” påpekade Hansson uttryckligen
och starkt propagandafördelarna med att nyttja begreppet folk istället för klass:
”En vädjan till folket kommer alla att lystra, i en folkets samling vilja de fl esta vara 
med och det ger en för alla klar och begriplig föreställning om vad vi vilja, när vi
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tala om en befrielse av folket från den kapitalistiska diktaturen.”160 Självfallet var 
jordbrukarnas stöd av lika stor vikt för den politiska högern.

I mångt och mycket presenterade den politiska vänstern ett nytt och folkbeto-
nat alternativ till den samtida konservativa historieskrivningen under 1900-talets 
första hälft. Liksom högern såg vänstern folkbegreppets potential, vilket inte minst 
framgår av lanseringen av folkhemmet.161 Samma period kan utan tvekan beteck-
nas som de svenska traditionsarkivens storhetstid. Anammade traditionsforskarna 
vid Västsvenska folkminnesarkivet en bred defi nition av folkbegreppet? Skildrades 
enbart jordbrukarnas minnen av det förfl utna? Eller tecknades rentav även arbe-
tarklassens historia av arkivet?

”Folket” och normalpopulati onen
Det fanns några väsentliga skillnader mellan partierna vad gällde föremålet för ar-
kivens insamlingsverksamhet – folket. Den politiska högern likställde i allmänhet 
folket med den självägande bonden; även vänstern betonade i allmänhet jordbru-
kare. Men fl era vänsterpolitiker framhöll även andra grupper på den svenska lands-
bygden, till exempel dess fattiga befolkningsskikt och/eller arbetarna. En kamp om 
folkbegreppets innehåll pågick; en strid som i hög grad involverade traditionsarki-
ven och deras verksamhet. Kort sagt försökte den politiska högern separera arbe-
tare och bönder genom att uppmåla ett motsatsförhållande dem emellan. Tvärtom 

Margot Nilson, 1920-talet.
Okänd fotograf (DAG).
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försökte den politiska vänsterns företrädare likställa de två grupperna; arbetare och
bönder hade samma blod, samma historia och samma framtidsmål. 

Som framgått har huvudlinjen i tidigare forskning rörande traditionsarkiven
inte behandlat arkiven som en del av nämnda kamp utan i stort sett betraktat
insamlingsverksamheten som ett enhetligt projekt, närliggande politiskt borgerlig 
ideologi. Någon studie av folket, i betydelsen de som fi nns företrädda i arkivens
samlingar, har inte genomförts. I det följande kommer både tryckta och otryckta 
instruktioner till Västsvenska folkminnesarkivets upptecknare angående folket att
granskas men även vilka personer som i praktiken intervjuades av arkivets utsända.
Primärt kommer klass, ålder och kön stå i centrum.

Bland bönder och arbetare
Tämligen okontroversiellt konstaterade Carl-Martin Bergstrand på 1940-talet att
de svenska folkminnesarkivens insamlingsverksamhet ditintills inriktats på ”till-
varatagandet av endast landsbygdens traditioner.”s 162 Oftast påpekade han dock att
folkminnesforskningen rörde folkets eller allmogens minnen.163 Folket liksom all-
mogen var dock högst mångtydiga begrepp. De kunde syfta på Sveriges befolk-
ning i allmänhet, på de lägre samhällsklasserna på landet eller mer specifi kt på 
den jordbrukande delen av befolkningen. Västsvenska folkminnesarkivets insam-
lingsledare likställde stundtals allmogekulturen med bondekulturen men lika ofta 
med begreppet bygdekulturen.164 Som Orvar Löfgren påpekat användes emellertid
även begreppet bondesamhället synonymt med den äldre termen allmogesamhäl-
let, vilka båda kunde omfatta landsbygdens stora skikt av icke-ståndspersoner, oav-
sett om de var fi skare, bönder eller arbetare.165 I hög grad tycks detta även ha gällt
göteborgsarkivets medarbetare. Johan Kalén menade att folkminnesforskningens
målsättning var att vinna kännedom om ”de bredare folklagrens liv”, det vill säga 
om dem som ”äro utgångna ur allmoge- eller arbetarehem”.166 I samma andra me-
nade David Arill att de gamla, de främsta meddelarna, var de som kom från enkla 
allmoge- eller arbetarhem.167 När Arill 1922 presenterade sina främsta meddelare
i artikeln ”Några representanter för det gamla Bohuslän” omnämnde han såväl
hemmansägare som fi skare, skomakare, sågare, både representanter för ”allmogens
överklass” och ”arbetarklassen”. Kort sagt menade Arill att såväl fi skare, jordbru-
kare och hantverkare som arbetare var ”representanter för den mångtusenåriga 
allmogekulturen”.168 Till och med under ett instruktionsföredrag i folkminnesin-
samling hållet vid Jordbrukare Ungdomens Förbund år 1928 framhöll Arill:

[…] på landsbygden är det inte bara bönderna, som sitter inne med hågkomster
från gången tid […] landsbygdens arbetarebefolkning härstammar från bönderna 
eller har på annat sätt alltid stått i nära beröring med dem. Allmogen i vidsträckt
bemärkelse, således befolkningen på den egentliga landsbygden, har hållit fast vid
det gamla och med seg envishet ända fram till vår tid räddat över den kultur, som i
mångt och mycket har sina rötter i den grå forntiden.169
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Åke Campbell, uppsalaarkivets ledande etnolog under 1930- och 1940-talen, på-
pekade 1933 uttryckligen, i enlighet med den tidigare nämnda utredningen av år
1924, att traditionsforskningen ”måste bli ett vetande om själva folket. Och där
äro alla samhällsklasser fullständigt likaberättigade.”170 1939 betonade Campbell
att folktraditionen måste studeras i förhållande till bland annat samhällsskikt och
yrkesgrupper. Jordbrukare, fi skare, herrgårdsfolk, bruket med sina torpare och
staden med hantverkare och köpmän var grupper som var angelägna att doku-
mentera.171 Sigurd Erixon vid Nordiska museet reagerade tidigt mot begreppet all-
mogeetnografi  som von Sydow i Våra folkminnen lanserat som motsatsbeteckning 
till folkminnesforskning. Begreppet var missvisande, framhöll Erixon, ”då folklivs-
forskningen aldrig får eller kan begränsas till en viss folkklass.”172 von Sydow var
en av dem som under 1910-talet allra tydligast betonade att insamlingen gällde
allmogekulturen. Men av Våra folkminnen framgår att han troligen anammade en
bred defi nition av begreppet. Värdefulla dokumentationsarbeten hade, enligt von
Sydow, gjorts av ”personer ur allmogeklassen” varefter fyra ”allmogemän” nämn-
des, däribland byskomakaren Jonas Stolt och metallarbetaren Gustaf Ericsson.173 I
Folkminnen och folktankar publicerade von Sydow år 1923 även ett utdrag ur ut-r
redningen Ett systematiskt utforskande av den svenska folkkulturen, som han deltagit
i, där allmogebegreppet användes i en snäv defi nition. Samtidigt påpekades:

Smeden Johannes Andersson med maka.
Meddelare åt Tage Heimer, 1920-talet.
Foto: B. Persson (i privat ägo).
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Men begreppet folklig odling kan icke inskränkas enbart till allmogeklassen.
Prästgårdsbyggnader och militieboställen, som uppförts enligt ortens byggnadstra-
ditioner, gamla berättelser och sedvänjor, som återfi nnas vid herrgårdarna, sam-
fundsförhållandena vid de gamla brukssamhällena o.s.v. tillhöra lika mycket folkli-
vets område och böra i lika hög grad bliva föremål för utforskning som motsvarande
till allmogens egna led begränsade företeelser.174

I Västsvenska folkminnesarkivets instruktionsböcker för upptecknare nämns i
regel endast potentiella meddelare som minnesgoda åldringar, gamla eller dylikt
men stundtals även som allmogemän och -kvinnor eller bönder.175 På samma sätt
gavs i regel få och oprecisa instruktioner om vilka som var lämpliga meddelare
till potentiella deltagare i arkivets pristävlingar. I samband med den succéartade
tävlingen ”Hur fi rades julen förr i tiden?” i Handelstidningens Veckoblad år 1919,d
i vilken mer än hundra personer deltog, uppmanades exempelvis allmänheten att
insända ”så fullständiga och mångsidiga upplysningar som möjligt om hur ju-
len fi rades i svenska hem förr i världen.” Upplysningarna skulle inhämtas ”i de
hågkomster, som ännu kan fi nnas kvar i gamla personers minnesgömmor.”176

Ett annat exempel är tävlingen ”Vad vet ni om Gloson, Nattramen o. gastar?” i
Hallands Nyheter år 1939. En vädjan att nedteckna vad folket berättade riktadesr
här till ”Hallands invånare”. En bra sägenuppteckning ”återger vad folket i en
halländsk bygd av gammalt haft att berätta.”177 I tävlingen ”Brott och straff ” i
Handelstidningens Veckoblad år 1942 betonades att det gällde att ”nedskriva vadd
äldre personer kunna berätta eller vad man av numera avlidna personer hört be-
rättas om vissa händelser, personer och förhållanden.”178 I Bohusläningen utlystes
1943 den första pristävlingen rörande levnadsberättelser. I tidningen betonades
att arkivet önskade att ”komma i förbindelse med ett antal infödda bohusläningar
som äro kapabla att lämna besked om en del äldre förhållanden i landskapet och
vissa folktraditioner som levt här och väl ännu delvis leva kvar.” Bland annat gällde
det att nedteckna sina barndomsminnen och sina förfäders näringsfång, livsöden,
karaktär och seder. Särskilt uppmanades fi skare, sjömän och stenhuggare att delta i
tävlingen: ”Men även lantbrukare, hantverkare och arbetare av alla de slag, knektar
och båtsmän äro välkomna att meddela sina minnen.”179 Även i korrespondensen
med upptecknarna uttryckte sig arkivpersonalen svävande om valet av meddelare.
Till exempel instruerades värmlänningen Ragnar Nilsson att resa till Långserud
för att där intervjua ”två gamlingar”.180 Nils Johansson i Klövedal fi ck följande
instruktion:

Det är de gamlas minne från deras yngre år, efter gammalt folk som då levde, det
gäller att samla. Ingenting hindrar emellertid, att Ni tecknar upp efter vilken som
helst av de gamla vad som helst.181
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Margot Nilson, Stina Christensson, Britt Adenius och Anna-Stina Möller, verk-
samma som stipendiater på 1920- till 1940-talet, uppger likaså att de enbart fi ck 
instruktionen att uppsöka gamla människor på landsbygden.182 I några få fall gav 
Carl-Martin Bergstrand trots allt uttryck för vilka han primärt föredrog såsom
meddelare. För stipendiaten Hilding Sköldenborn påpekade Bergstrand exempel-
vis att man på landsbygden i regel fann ”de bästa sagesmännen inom de lägre klas-
serna, alltså bland torpare och backstugusittarna.”183 I en tidningsintervju med-
delade Bergstrand hur han valde meddelare efter ämnen, vilket var en uppfattning 
han dock inte tycks ha förmedlat i sin kontakt med upptecknarna:

Medan de mest givande källorna ännu för ett 20-tal år sedan var backstugor och
torp – d.v.s. då det gällde olika huskurer, folkgåtor, skydd mot ont och skrömt,
medan man för att få reda på traditionens påbud vid fester och högtider helst borde
vända sig till någon åldrig storgårdsmora – är det i dag egentligen bara i ålderdoms-
hemmen man kan få tag i direkta traditionsbärare.184

Redan 1923 hade den tidigare nämnda folkminneskommittén påpekat att tradi-
tionsinsamlingen gällde alla samhällsklasser men även minoritetsgrupper i Sverige:
”Slutligen vilja de sakkunniga anföra, att de under svensk allmogekultur innefatta 

Johannes Olsson Polin. Meddelare åt 
Olle Lindskog, 1920-talet. 
Foto: Olle Lindskog (DAG).
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hela vårt lands folkliga odling, oberoende av de folkslag, som fi nnas inom det nu-
tida Sveriges gränser.”185 Ett kapitel i utredning Ett systematiskt utforskande av den
svenska allmogekulturen rörde även samiska minnen.186 I praktiken kom åtminsto-
ne Västsvenska folkminnesarkivets insamlingsverksamhet att inriktas mot det som
uppfattades som det svenska folkets minnen. Viss riktad insamling mot så kallade
”värmlandsfi nnars” minnen genomfördes dock under 1920-talet.187 Men med få 
undantag fi nns inga meddelare som exempelvis var romer eller resande. Däremot
fi nns tusentals uppteckningar som antogs återspegla ”det svenska folkets” tankar
och berättelser om grupperna.188

Kön och ålder
Meddelarnas kön var i mångt och mycket en icke-fråga för tidens folkminnes-
forskare. Sällan problematiserades kön i samtida forskning. Varken i Västsvenska 
folkminnesarkivets instruktionsböcker eller i korrespondensen med upptecknarna 
nämns i regel något om betydelsen av meddelarnas kön. Från arkivets sida låg fo-
kus på det berättade, det vill säga att få in så bra uppgifter som möjligt till arkivet,
och inte att till exempel jämföra mäns och kvinnors berättande. Av de fall där bety-
delsen av meddelarens kön trots allt nämns framgår ändå att insamlingsledarna ef-
tersträvade en någorlunda jämn könsfördelning. Exempelvis svarade Carl-Martin
Bergstrand på ett brev från upptecknaren Th ure Scherman där denne nämnt tre
män som han planerade att intervjua:

Jag bilägger en ny frågelista, som Ni gärna kan genomgå med minst fyra personer
där borta, helst med de tre gubbarna och en gumma. Det brukar vara så, att gum-
morna är styvare än gubbarna, då det gäller att ge besked om somliga folkminnen,
t.ex. om vad med födelse och dop sammanhänger.189

Även om ett könsperspektiv i regel saknades i den etnologiska och folkloristiska 
forskningen under 1900-talets första hälft, var således Västsvenska folkminnesarki-
vets insamlingsledare medvetna om vikten av att vända sig till både män och kvin-
nor.190 Till exempel instruerades stipendiaten, teol. kand. Hilding Sköldenborn:

På vissa områden av tro och sed äro kvinnorna styvare än männen, t.ex. då det
gäller att berätta om Läkekonst, om Födelse och dop, om vaggvisor, om husligt
arbete o.s.v. Männen äro duktigast på Slakt, Jakt, Fiske, Vårarbete, Slåtter, skörd
och tröskning. Bäst om Ni kunde bli i tillfälle att gå igenom frågeböckerna med en
gubbe och en gumma inom vardera av de tre socknarna.191

På samma sätt instruerades Annie Welin att inte enbart intervjua män om sjöfart
utan även vända sig till kvinnliga meddelare: ”De vet ju bäst att ge besked om hur
livet gestaltade sig för de hemmavarande, medan deras karlar var till sjöss.”192

Om kön var en icke-fråga för arkivets insamlingsledare kan motsatsen sägas
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om meddelarnas ålder. Som redan framkommit är det uppenbart att David Arill,
Carl-Martin Bergstrand och deras kolleger vid Västsvenska folkminnesarkivet ville
dokumentera en äldre utdöende kultur och dess bärare. Samtidigt menade de att
alla var bärare av folkminnen. På 1920-talet framhöll David Arill: ”Varje människa 
är bärare av en större eller mindre mängd traditioner.”193 Carl-Martin Bergstrand
betonade detsamma:

Varenda människa över 10 år bör ha något av folkminnen att meddela. Vi har t.ex.
låtit skolbarn redogöra för de snörlekar, de praktisera. Sådana lär de sej ju vanligtvis
av äldre kvinnliga släktingar, så det är fråga om en verklig folktradition.194

Ironiskt nog handlar också de allra första uppteckningarna i Västsvenska folk-
minnesarkivets samlingar om samtida traditioner och berättarna är ungdomar.
Uppteckningarna består av uppsatser på temat ”Luciadagen i min hembygd”
respektive ”Knutdagen i min hembygd”, vilka David Arill lät sina elever vid
Grebbestads folkhögskola skriva redan 1917.195 Men som framgår av citatet av 
Carl-Martin Bergstrand ovan var han endast intresserad av att införliva ”verklig 
folktradition” i folkminnessamlingarna. Eventuella nyuppfunna snörlekar var
knappast intressanta i sammanhanget.

Även om yngre personer kunde vara lämpliga meddelare betonades gång på 
gång starkt att ju äldre, desto bättre. ”Att tala med de unga om våra folkliga tra-
ditioner förfaller ofta lika hopplöst omöjligt som att resonera med en gammal
allmogeman om fotboll eller tennis!”, framhöll David Arill.196 Med ”varje vaken
och intelligent 70- och 80-åring, som går in i det tysta, går också en viss fond av 
folkminnesgods ohjälpligt förlorat”, sa Johan Kalén under några kurser i folkmin-
nesuppteckning på 1920- och 1930-talen.197 Carl-Martin Bergstrand uttryckte sig 
på ett liknande sätt under 1940-talet: ”Skall man uppteckna en sockens folkmin-
nen, gäller det först att få rätt på de bästa meddelarna. Jag anser det lämpligast atta
börja i toppen, dvs. med de äldsta”.198 Även i korrespondensen med upptecknarna 
i fältet instruerades de direkt att huvudsakligen intervjua äldre människor. 1934
påpekade Bergstrand för A.G. Bördh att denne i varje socken borde söka efter ”en
meddelare av omkr. 80 års ålder”.199 1946 fi ck Hilding Sköldenborn instruktionen
att ”hålla sig till sådana, som fyllt 75 år.”200 Fältforskarna, såväl bygdeforskare som
stipendiater, tycks ha instämt:

Men som sagt, det är hög tid att få den muntliga traditionen på papper. De unga 
vet så gränslöst litet och blott stympat. Hos dem fi nnes heller ingen säkerhet i
berättandet.201

Meddelarkåren och normalpopulationen
Som indirekt framgått stod David Arill närmare hembygdsrörelsen än sina kol-
leger vid Västsvenska folkminnesarkivet. Han var också den ende som aktivt sökte
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uppmuntra upptecknarna att inte bara nedteckna det berättade utan även ge en
bild av berättarna. Kunskap om meddelarna var viktig för den akademiska forsk-
ningen men framför allt för tecknandet av lokalsamhällets historia. Lokalhistoriskt
var kunskap om meddelarna av stor betydelse, betonade Arill.202 Att han hade rätt
framgår inte minst av de många artiklar som publicerats vari enskilda folkmin-
nesupptecknare tecknat bilder av olika sagesmän, deras liv, arbete och berättelser.
I fl era upptecknares privatarkiv är även kopior av uppteckningarna sorterade efter
berättarna istället för som vid Västsvenska folkminnesarkivet efter ankomstdatum,
upptecknare och socken.203

I takt med folkminnesforskningens professionalisering inriktades insamlingen
allt tydligare mot det berättade. De enskilda berättelserna kom inte att bli in-
tressanta på individnivå utan snarare som en liten del i en större målsättning att
återfi nna traditioners spridningsvägar eller kulturgränser inom eller mellan olika 
länder. Under 1930- och 1940-talen instruerades inte heller upptecknarna att
på samma sätt som tidigare sända in uppgifter om de enskilda meddelarna. Att
namnet på den enskilde berättaren och personernas födelseår respektive hemort
ändock ovillkorligen skulle anges hörde snarast ihop med möjligheten att kontrol-
lera tveksamma uppgifter samt avgöra huruvida det berättade hörde hemma i res-
pektive socken eller om den ”följt med sagesmannen från en helt annan trakt.”204

Meddelarna sågs som ”bärare” av traditioner vilka i sin tur sågs som folkets, en
bygds, regions eller rentav nations kollektiva minnen:

Men man måste betänka, att det inte är den enskilde individen (vilken vi genome
uppteckningarna lär känna) som är upphovsmannen till de tankar, föreställningar
och handlingssätt, han vittnar om, utan att dessa dels var allas andliga egendom förrs
i tiden och därtill ett arv, som övertagits från många generationer och som äger sitt
upphov hundratals, ofta tusentals år tillbaka i tiden och som ofta omfattas av en stor
del av mänskligheten.205

På ett liknande sätt framhöll Åke Campbell att människan ”tänkt som individ är
ett mycket sent begrepp och resultatet av en långt gående abstraktion”. Visserligen,
menade Campbell, var begreppet individ väsentligt för diskussionen av en mängd
problem: ”Men etnologen måste framför allt göra klart för sig, att människan i
första hand måste betraktas som en del av en människogrupp, och att männis-
kogrupperna äro de mänskliga enheter, han närmast har att göra med.”206 Som
Britt Liljewall har konstaterat framställs landsbygdsbefolkningen, även i innifrån-
skildringar, oftast som en enhet. Även om ekonomisk och social variation där
framträder klarare än i utifrånskildringar är det ändock frågan om skillnader inom
gruppen allmogen. Bilden av en ”allmogegemenskap” framhålls således även i de
bonde- och lanthantverkardagböcker från 1800-talet som Liljewall granskat.207

Riksdagsledamöterna, insamlingsledarna och upptecknarna var överens om att
det ouppnåeliga målet med insamlingsverksamheten var att dokumentera folkets
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liv, tro, sed och dikt såsom det tedde sig innan industrialismen, urbaniseringen,
folkskolans införande, det utbyggda kommunikationsväsendet och så vidare. Det
vill säga innan den pågående samhällsomvandlingen som antogs omforma tillva-
rons grunder. Då räddningsaktionen först iscensatts i elfte timmen ansågs man i
praktiken få nöja sig med de ”blödande resterna” av folkets minnen som ännu var
räddningsbara. Allmogesamhället som det tedde sig runt 1870- till 1880-talen
ansågs åtminstone vara fullt möjligt om än svårt att dokumentera på 1920-talet.
Härav följde att insamlingsverksamheten, oavsett om den skedde på initiativ av ar-
kivet eller ej, nästintill uteslutande inriktades på äldre människor, idealt sett boen-
de på landsbygden i områden som ansågs närmast opåverkade av moderniteten.

Förutom rörande meddelarnas ålder gavs, som vi har sett, få och vaga instruk-
tioner om vilka som skulle intervjuas. Kön och yrke nämndes mer sällan i in-
struktionerna, även om det är uppenbart att göteborgsarkivets insamlingsledare
var medvetna om att allmogen inte utgjorde en odiff erentierad massa samt att
skillnader vad gällde exempelvis kön, yrke och förmögenhet var betydelsefulla och
påverkade det berättade.208 I de fl esta fall instruerades upptecknarna enkom att
vända sig till ”gamla människor” men stundtals inriktades, som påpekats, insam-
lingsverksamheten mot olika delar av allmogesamhällets befolkningskategorier.
Idealet var att ett tvärtsnitt av det äldre allmogesamhällets minnen skulle fi nnas
representerat i arkivets samlingar. Som vi sett inrymde insamlingsledarnas vaga de-
fi nitioner av de frekvent använda begreppen folket och allmoge såväl jordbrukare,
hantverkare, industriarbetare och andra ”lägre samhällsklasser” på landsbygden.

Att fokus lades på det berättade och inte berättarna gör att det inte är helt opro-
blematiskt att få en generell bild av meddelarkårens sammansättning. En bättre
bild av ”folket”, i betydelsen de intervjuade, fås dock av de speciella meddelarbio-
grafi er som författades under delar av 1920-talet. Initiativtagare till biografi erna var
troligtvis David Arill, som på många sätt var före sin tid vad gällde insamlingen. I
sina instruktionshäften för folkminnesuppteckning propagerade han livligt för att
varje upptecknare borde lämna fylliga uppgifter som sina meddelare, ”ty som de
sista bärarna av en döende kultur ha de det största intresse.” Att ange namn, yrke
och adress för varje meddelare var ett minimum. För alla de ”förnämsta medde-
larna” borde dock en utförlig levnadsbeskrivning skickas in till arkivet.209 1923 lät
arkivet trycka upp särskilda formulär på vilka upptecknarna skulle fylla i uppgifter
om sina främsta meddelare eller om sig själva. Utförliga uppgifter om meddelaren,
yrke, bisysslor, skolgång, resor, släktförhållanden och så vidare skulle fyllas i.210

I praktiken författades dock få biografi er och frågeformulären tycks ha tagits
ur bruk i slutet av 1920-talet. I arkivets samlingar har 128 meddelarformulär el-
ler liknande återfunnits, ifyllda mellan 1923 och 1928. Merparten av tidens allra 
fl itigaste upptecknare har bidragit med en eller fl era formulär och de ger således
en förhållandevis bra bild av vilka arkivets högproduktiva upptecknare ansåg vara 
de främsta bärarna av folkets minnen.211 I det följande granskar jag vilka som i
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praktiken utgjorde Västsvenska folkminnesarkivets meddelare. Jag utgår från både
de nämnda meddelarblanketterna och de uppgifter som fi nns angivna om med-
delarna på själva uppteckningarna.

Med all tydlighet framgår att folkminnesupptecknarna i praktiken vände sig till
äldre människor. Meddelarnas medelålder är hög, under såväl 1920- som 1950-
talet. De meddelare som vid mitten av 1920-talet av upptecknarna betraktades
som de främsta, med ifyllda meddelarblanketter, hade en medelålder av 72 år.212

Granskar man samtliga meddelare under några få år får man ett liknande resultat.
1933 var likaså meddelarnas medelålder 72 år.213 Tio år senare var motsvarande
siff ra 76 år för att 1953 stiga till hela 82 år.214 Förklaringen till den stigande med-
elåldern står att fi nna i den tidigare nämnda tanken att folkets kultur i takt med
tidens gång bröts ned för att till sist helt försvinna – den devolutionistiska pre-
missen. Varje åldring och därmed potentiell meddelare som avled ansågs vara en
förlust för insamlingsverksamheten; en uppfattning som både riksdagsledamöter,
arkivpersonal och upptecknare i allra högsta grad delade.215

Meddelarkårens könsfördelning var i praktiken förhållandevis jämn. Utifrån
en studie av samtliga meddelare åren 1924, 1933, 1943 och 1953 framgår att i
genomsnitt 60% av samtliga meddelare var män och 40 % kvinnor. Härvidlag 
tycks ingen förändring ha skett under tidsperioden; mellan 58-62 % av samtliga 
meddelare var män under samtliga nedslagsår.216 Könsfördelningen bland de med-
delare som under 1920-talet ansågs som de främsta, för vilka meddelarblanketter
ifylldes, överensstämmer med meddelarkåren i stort. 62 % av dem var män och
38 % kvinnor. Utifrån meddelarblanketterna kan utläsas att 79 män (62 %) och
49 kvinnor (38 %) intervjuades av manliga upptecknare. Motsvarande siff ror var
för de kvinnliga upptecknarna 15 män (65 %) och 8 kvinnor (35 %).217 Någon
generell skillnad på manliga och kvinnliga upptecknares val av meddelare vad gäl-
ler kön tycks således inte ha förekommit.

Likaså framgår, efter en genomgång av samtliga uppteckningar gjorda un-
der åren 1924, 1933, 1943 och 1953, att människor med högst olika sysselsätt-
ningar intervjuades av arkivets upptecknare. På uppteckningsblanketterna som
Västsvenska folkminnesarkivet nyttjade skulle namn, kön och födelseår ovillkor-
ligen anges. Stundtals anges även meddelarens adress och i några få fall även deras
yrke. Till exempel framgår det att både jordbrukare, bruksarbetare och fi skare men
även exempelvis folkskollärare och en bankkamrer intervjuades år 1933. Dessvärre
angavs endast uppgifter om yrke för 45 av de 385 männen och 12 av de 285
kvinnorna som totalt intervjuades år 1933, vilket är alltför få för att dra några 
generella slutsatser av.218 I takt med att insamlingsverksamheten förändrades kom
även meddelarkårens sammansättning att ändras. Under stadsundersökningarna 
på 1940-talet kom främst arbetare att intervjuas. 1953 förekom till exempel brev-
bärare, sjömän, rederiägare, båtbyggare, baderskor, poliser, småskollärarinnor, ar-
betare och expediter vid sidan av lantbrukare, fi skare och hantverkare bland dem
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som Birgit Hegardt intervjuade under ett fältarbete i Strömstad 1953.219

En bättre bild av meddelarnas yrke och sociala tillhörighet, särskilt under pe-
rioden då insamlingsverksamheten var som intensivast, ges ånyo av de speciella 
meddelarblanketter som fylldes i under 1920-talet. En relativt fullständig kan
tecknas utifrån de totalt 79 manliga meddelarna. Personer sysselsatta inom jord-
brukssektorn dominerar. 30 (+5) personer omnämns oprecist som lantbrukare el-
ler jordbrukare, vilket i praktiken kan betyda att de varit exempelvis arrendatorer,
torpare, hemmansägare eller godsägare. För ytterligare 20 män som sysselsatte sig 
som jordbrukare är yrket mer preciserat: 7 omnämns som hemmansägare, 7 som
torpare, 1 som småbrukare, 3 som arrendatorer samt 2 (+1) som jordbruksarbe-
tare. Härutöver var 4 av männen skogsarbetare och 4 fi skare.220 Siff rorna i parantes
anger antalet som haft respektive yrke som bisyssla.

Även om personer sysselsatta inom jordbruket med binäringar dominerade
hade en tredjedel av de manliga meddelarna sin huvudsakliga försörjning utanför
jordbrukssektorn. I materialet återfi nns 3 målare (+2), 4 skomakare, 1 skräddare, 2
smeder samt 3 (+5) män som var snickare, husbyggare eller träarbetare. Vidare var
2 (+2) av männen järnvägs- och/eller kanalarbetare. Ytterligare en av meddelarna 
var stenhuggare, en grovarbetare och en arbetare på Supersulfat AB. I sin ungdom
anges ytterligare två meddelare ha arbeta med stenhuggeri respektive som arbetare
på fabriken Uddeholms AB. Slutligen fi nns 3 sjömän, 2 lärare, en banvakt, en
faktor och en soldat bland de främsta meddelarna vid 1920-talets mitt.221

Bland de 49 kvinnor som återfi nns i materialet omnämns merparten endast
som hustru eller änka. 3 kvinnor omnämns emellertid som lärarinnor, 3 som hus-
hållsarbetare, hembiträde eller tjänarinna och ytterligare 1 som stickerska. Övriga 
omnämns efter sin mans yrke. Ytterligare fi nns 7 lantbrukar-, jordbrukar- eller
bondhustrur, 2 hemmansägarhustrur, 2 torparhustrur och 1 statarhustru. På med-
delarformulären anges vidare 1 kvinna vardera som folkskolärarhustru, snickarhus-
tru, skomakarhustru, lägenhetsägarhustru, soldathustru och arbetarhustru. Många 
meddelare anges ha varit fattiga och i sin ungdom varit i tjänst hos andra. Samtidigt
hade 14 haft förtroendeuppdrag, till exempel ledamot av kommunalfullmäktige,
fattigvårdsstyrelser, skolråd eller fungerat som nämndemän eller fj ärdingsmän. En
förhållandevis stor andel av meddelarna var också beresta. Exempelvis hade mer-
parten av kanal- och järnvägsarbetarna rest omkring i Sverige. Förutom sjömän-
nen hade ett antal andra meddelare även rest utomlands, primärt till Danmark 
och Norge. Hela 7 av de 79 manliga meddelarna var hemvända utvandrare från
Australien eller Amerika.222

Föga förvånande dominerade således meddelare sysselsatta inom jordbrukssek-
torn. Men statistiskt sett var knappast jordbrukare överrepresenterade i materialet,
vilket framgår om man närmare granskar de manliga meddelare som vid 1920-
talets mitt betraktades som ”de främsta”. Medianfödelseåret för de meddelare för
vilka meddelarbiografi er ifyllts, var 1853.223 Med andra ord var de mitt inne i
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sina yrkeskarriärer på 1870- och 1880-talen, den tid vilken arkivet under 1920-
talet ansåg sig kunna dokumentera. Sverige var då ett utpräglat jordbruksland och
omkring 70% av den totala befolkningen livnärde sig inom jordbrukssektorn. En
jämförelse mellan Västsvenska folkminnesarkivets nämnda meddelare och riksge-
nomsnittet visar att meddelarna som grupp inte nämnvärt tycks ha skiljt sig från
normalpopulationen i Sverige på 1870- och 1880-talen (se tabell 3). En studie av 
meddelarna vid Landsmålsarkivet i Uppsala år 1933 ger ett liknande resultat. Vid
en jämförelse mellan göteborgs- och uppsalaarkivens meddelarkårer och den totala 
populationen på landsbygden, där traditionsinsamlingen huvudsakligen genomför-
des framgår att personer sysselsatta inom jordbruket med dess binäringar snarast
är underrepresenterade i arkivsamlingarna. Av Sveriges offi  ciella statistik framgårk
att 82,4 % av den svenska landsbygdsbefolkningen var år 1870 sysselsatta inom
jordbruket och dess binäringar (79,2% år 1880 och 60,8% år 1920). Samtidigt
var få landsbygdsbor sysselsatta inom industri och hantverk (9,1% år 1870, 11,2%
år 1880 och 28,2% år 1920).225

Folkbegreppet, åtminstone såsom det användes av insamlingsledarna vid
Västsvenska folkminnesarkivet, var tänjbart och oprecist. Härav följde att den
enskilda upptecknaren närmast hade oinskränkta möjligheter att inrikta insam-
lingsverksamheten mot olika befolkningskategorier, vilket även skedde i prakti-
ken. Många upptecknare betonade, liksom Carl-Martin Bergstrand, att de primärt
fann sina meddelare hos mindre bemedlade. Till exempel poängterade uppteckna-
ren och muraren P.O. Dahlström att han framför allt vände sig till ”småfolket”.226

Detsamma gjorde, som vi har sett, A.G. Bördh och Sonja Henningsson.

Tabell 3: Meddelarnas yrken i förhållande till normalpopulationen. Uppgifterna för ko-
lumn ”VFA” visar de meddelare vid Västsvenska folkminnesarkivet för vilka biografi er fyllts
i under 1920-talets andra hälft. Samtliga av 1933 års meddelare vid Landsmålsarkivet i
Uppsala, för vilka uppgifter är angivna, är medtagna i kolumn ”ULMA 1933”. Uppgifter
rörande åren 1870, 1880 och 1920 rör Sveriges totala folkmängd.224



N O S T A L G I  O C H  I D E A L I S E R I N G ?  | 2 3 5 

4.2. Nostalgi och framti dsutopi
Som framgått möjliggjorde åtminstone göteborgs- och uppsalaarkivens instruk-
tioner för den enskilde upptecknaren att skildra uppfattade negativa såväl som 
positiva sidor av det förfl utna. Vidare anammade fl ertalet av arkivets insamlings-
ledare ett brett folkbegrepp, i vilket såväl jordbrukare som landsbygdens arbetare 
inkluderades, närstående den politiska vänsterns tankar om folket. De enskilda 
upptecknarna gavs stor frihet att själva välja meddelare. I praktiken tycks den to-
tala meddelarkårens sammansättning på 1920- och 1930-talen inte heller radikalt 
skilja sig från normalpopulationen under arkivens primära undersökningsperiod, 
det vill säga 1800-talets andra hälft. 

Insamlingen kan således inte beskrivas som ett idealiserande projekt. Däremot 
var tillvaratagandet av folktraditionen i vissa fall ett uttryck för ett nostalgiskt till-
bakablickande, i likhet med vad tidigare forskning betonat. Men jag menar att det 
i minst lika hög grad kan förstås som ett utopiskt framtidsprojekt. Dessa tankar 
ska här utvecklas.

Kulturrevoluti onen
Utgångspunkten tas i socialdemokraten Ernst Wigforss försök att inför riksda-
gens andra kammare förklara vad dokumentationen av folkets minnen egentligen 
skulle tjäna till:

Jag kan inte förklara, varför det skall vara ett intresse. För den, som inte känner r
det direkt, kan det inte visas, att det måste vara ett intresse. Jag kan inte göra det 
bättre än genom att fråga kammarledamöterna, om de voro med och tittade på en 
fi lm, som hette Simba. Jag gick åtminstone dit – jag fi ck nämligen en gratisbiljett 
– och jag träff ade många kamrater där. Vad var det egentligen, som tog oss i den 
fi lmen, när vi fi ngo se denna oberörda afrikanska natur med elefanter, lejon och allt 
sådant? Var det inte den känslan: det är ändå roligt, att detta är bevarat i fi lmen, så 
att när denna natur är borta, området är planterat och kulturen har spritt sig över 
densamma, vi ändå ha ett minne kvar av hur det en gång såg ut, innan hela världen
hade gått upp i det nya kultursamhället. Den, som inte har den känslan, honom 
kan man inte meddela den. Jag tror emellertid, att de fl esta ha en känsla av att här 
var någonting att bevara. Jag träff ade en medlem av kammaren, som sade, att han 
för inte länge sedan hade hört en grammofonplatta, och att det var Branting, som 
talade. Vad det var roligt – sade denna min kamrat – att höra den rösten liksom 
ur det förfl utna. Här ha vi att göra med precis samma känsla, att det är någonting, 
som är värt att bevara, som naturligtvis vi kunde undvara men som ändå är av så 
stort värde för oss, att vi skulle vara villiga att off ra en liten smula för att ha det 
bevarat.227

Diskontinuiteten mellan det förgångna och samtiden var inte Wigforss ensam om 
att påpeka. Snarare är det svårt att bland såväl traditionsforskarna som upptecknar-
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na fi nna någon som inte hade en liknande uppfattning; påståenden som att den
tid, ”vari vi leva, är i mycket olik den gamla” var vanliga.228 Synsättet har givetvis
sin grund i den vid sekelskiftet pågående samhällsomvandlingen. Känslan av att
leva i en brytningstid dominerade. Sverige hade under en relativt kort tid genom-
gått en drastisk omvandling. Befolkningen ökade lavinartat. 1920 fanns nära sex 
miljoner svenskar, trots att över en halv miljon emigrerat sedan 1870. Samtidigt
ägde en urbanisering utan tidigare svenskt motstycke rum. Endast 58 procent av 
dem som var födda på landsbygden bodde 1920 kvar där. Motsvarande siff ra sextio
år tidigare var 95 procent. I städerna möttes de infl yttade av en ny livsmiljö med
ny arbetsfördelning, nya yrken, beroenden och trångboddhet. Bakgrunden står i
mångt och mycket att fi nna på landsbygden. Under 1800-talet hade jordbruket
omvandlats, eff ektiviserats och successivt omställts till ny teknik och förbättrade
brukningsmetoder med stegrad produktion och produktivitet som följd. Samtidigt
förstärktes den sociala och ekonomiska skiktningen av landsbygdsbefolkningen.
Jordpriserna sexfaldigades under 1800-talets första hälft medan till exempel dräng-
lönerna endast fördubblades. Kort sagt blev välbärgade bönder allt rikare medan
de fattiga sjönk djupare ned i sin fattigdom. Den tilltagande skiktningen är slå-
ende: bland dem som 1845 karaktäriserades som drängar, pigor, inhyseshjon eller
backstugusittare hade hela 91% haft fäder som varit torpare eller bönder. I mångt
och mycket var det denna landsbygdens underklass som emigrerade eller sökte sig 
till industrin.229 Även om en stor del av befolkningen ännu var verksam inom jord-
brukssektorn var det ingen tvekan om att andelen industriarbetare kontinuerligt
och allt snabbare ökade. Samhället höll oåterkalleligen på att förändras.

Det tidiga 1900-talet var också en tid av politisk oro. Arkiven grundades i
skuggan av unionsupplösningen och strax innan, under eller efter första världskri-
get. Kriget hade även i Sverige medfört svårigheter, bland annat i form av livsmed-
elsbrist. Efter kriget hade en kortvarig högkonjunktur avlösts av en allvarlig ekono-
misk kris runt 1920 då arbetslösheten steg till nära trettio procent i kombination
med defl ation och minskad industriproduktion. Under samma period hade röster
höjts, främst inom arbetarrörelsen, för en förändring av det politiska systemet.
Riksdagen beslutade också om kvinnlig rösträtt samt den 40-gradiga kommunala 
röstskalans avskaff ande. Under 1920-talet präglades rikspolitiken av snabba för-
ändringar. Höger- och vänsterregeringar avlöste i snabb takt varandra. Tiden var
orolig – det rådde undergångsstämning och framtidsoptimism samtidigt.230

Tekniken, har Anders Houltz framhållit, var en bärande del i både förhopp-
ningarna och farhågorna inför framtiden. Att Sverige hade blivit en industristat var
vid första världskriget ett faktum och inte såsom tidigare en pågående utveckling 
som man kunde välja att motverka eller bejaka. Med de tekniska landvinningarna,
som nu hade blivit uppenbara för var och en, tycktes snart alla problem kunna 
lösas. Bilarna var inte längre något exotiskt, Atlanten hade korsats av fl ygplan och
radiosändningar hade påbörjats. Men samtidigt hade kritiska röster höjts. Kritik 
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mot mekaniseringen var en väsentlig del av exempelvis Nietzsches kulturkritik och 
som redan indirekt framgått menade både riksdagsledamöter som traditionsfors-
kare att industrialiseringen och teknifi eringen av samhället hade sina baksidor. Inte 
minst ansågs industrins till synes hejdlösa framfart skapa en rotlöshet, vilket jag 
återkommer till.231

Samhällsförändringarna, ”kultur-revolutionen” för att nyttja Hilding Celanders 
ord, men även den moderna historieuppfattningens genomslag är av stor vikt för 
förståelsen av verksamheten kring folkminnesarkiven.232 Till skillnad från tidigare 
dras under 1800- och 1900-talen en allt skarpare gräns mellan det förfl utna och 
samtiden. Th e Past is a Foreign Country, som den amerikanska historikern David 
Lowenthal uttrycker det. Till skillnad från tiden då den ”klassiska” historieupp-
fattningen var rådande kom nu det förfl utna att bli förgånget, försvunnet och 
något fundamentalt annorlunda än samtiden. Tiden som varit kan helt enkelt inte 
återskapas, vilket dock inte utesluter intresset och vurmen för eller en fåfäng läng-
tan efter det som varit. På samma sätt kan de ”gamla” ses som beundransvärda 
men knappast längre som realistiska förebilder. Tiden, utvecklingen och mänsk-
lighetens liv och leverne rör sig obönhörligen mot en okänd framtid. Den linjära 
historiesynen blev i takt med det moderna samhällets framväxt till lag och det 
förgångna placerades således på ett lägre steg i utvecklingstrappan. Det var och är 
fortfarande möjligt att lära sig något från det förfl utna och att hämta inspiration 
därifrån men samtidens människor ses ändock, som stående högre upp på evolu-
tionstrappan, som klokast, mest upplysta och som fundamentalt annorlunda än 
det förfl utnas.233

Järnvägsarbetare, troligen 1910-talet. Okänd fotograf (DAG).
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Ett evolutionistiskt synsätt utesluter inte devolutionistiska tankegångar. Som redan
påpekats var en rådande föreställning att traditioner ständigt bröts ner för att slutli-
gen helt försvinna. Det som kunde räddas under 1900-talets första hälft betrakta-
des bara som rester eller kvarlevor av äldre och ursprungligare sagor, sägner, seder
och så vidare. Räddningstanken är en konsekvens av detta synsätt och evolutio-
nismen närmast en förutsättning. Fastän jag, liksom många andra, i mina studier
inledningsvis förbisåg det så framträder ett intimt samband mellan evolutionism
och devolutionism tydligt också i mitt källmaterial.234 David Arills tankegångar,

Ernst Wigforss, socialdemokrat och dialektolog. Foto: Grape (i privat ägo).
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publicerade i Västsvenska folkminnesföreningens instruktionsskrifter, är ett tydligt 
exempel härpå. Vid något enstaka tillfälle hävdar Arill att folkminnena försvinner 
utan att egentligen något ”nytt i traditionsväg växer fram istället” – ursprunglighe-
ten och de särskiljande kännetecknen skulle för alltid gå förlorade. Oftare gav Arill 
och hans kolleger en betydligt mer nyanserad bild av folkminnenas tillbakagång, 
även om allmogekulturen konsekvent beskrivs i termer av utdöende eller nivelle-
ring. Endast rester av den forna och ”hela” allmogekulturen fi nns nu kvar, påpekar 
Arill ständigt, men om endast några få år är till och med kvarlevorna historia.235

Det stora fl ertalet av upptecknarna tycks ha instämt. Stipendiaten Folke Linder var 
en av dem som ”erfarit den starka, triumferande glädjen när man ryckt en mång-
tusenårig rit undan den eviga glömskan just då den skulle passera dess portar.”236

Andra upptecknare uttryckte samma känsla:

Det var mycket roligt, att mina uppteckningar utföllo till belåtenhet. Det är ett 
mycket intressant arbete och inte minst ett psykologiskt studium. Jag trodde ald-
rig, att det fanns så mycket kvarlevor av äldre tiders tankesätt, som det fanns på 
Torsö.237

Drivkraften för mig att arbeta med det här har varit den starka känslan jag har när 
gamla människor berättar om liv och leverne i gamla tider: Detta måste jag ta vara 
på, snart är dessa människor borta och då fi nns det ingen som vet det om inte jag 
nu räddar det till eftervärlden.238

Den oerhört starka fokuseringen på utdöendet bör, som tidigare antytts, ses som 
en väsentlig och eff ektiv del av agitationsverksamheten. Samtidigt råder inget tvi-
vel om att traditionsforskarna såväl som upptecknarkåren verkligen såg 1800-talets 
andra och 1900-talets första hälft som en brytningstid under vilken den gamla 
kulturen i en allt hastigare takt var statt på utdöende. Framträdande folklorister 
betonade starkt utvecklingen. ”Likaväl som de unga i alla tider ur språklig synpunkt 
stått på ett annat trappsteg i utvecklingen än sina föräldrar”, menade Arill och 
fortsatte, ”likaväl har de gjort detta i fråga om traditionen.”239

Eftersom man nu inte längre tror på jättar och troll, inte längre tar för givet, att 
majstången ger åkern fruktbarhet, inte längre har något nöje av att gissa gåtor och 
lyssna på de gamles enkla historier, så har man svårt att ta dessa föreställningar på 
allvar. Man fi nner dem dumma och löjliga och skrattar åt eller beklagar de män-
niskor, som varit nog naiva att tro på sådant. Att håna och förlöjliga folktraditionen 
är emellertid lika förnuftigt, som man gåve sig till att håna och förlöjliga ett litet 
barn, som, av ren obekantskap med världen omkring sig och utan kännedom om 
naturens lagar, begår misstag, som en äldre person aldrig skulle göra sig skyldig 
till. [---] De gamle, våra fäder, saknade i likhet med barnet möjlighet att bilda sig 
en riktig uppfattning om tillvarons mysterier. [---] ”Rom byggdes inte på en dag”. 
Det har också tagit många årtusenden, innan människosläktet hunnit trampa ut 
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barnskorna. Erfarenheter har lagts till erfarenheter, livsåskådningen har ändrats, än
sakta och omärkligt, än språngvis och tydligt, och nu är det ett gapande svalg mellan
gammal och ny tid. Vi har nått svindlande högt i utveckling […].240

I en av arkivets pristävlingar betonades till exempel hur allmogens tro och sed till
största del hade försvunnit; ”en del stå ännu kvar som oförstådda, naiva rester från
en tid, som var mindre upplyst än vår.”241 Mänskligheten utvecklades således bort
från det gamla och hade alltid gjort så. Tidigare hade dock allmogetraditionen
även fyllts på inifrån men nu – i och med kommunikationerna, skolundervisning-
en, internationalismen och den ökade levnadsstandarden – hade mänskligheten
på en kort tid tagit fl era steg på evolutionstrappan. Snart hade svenskarna, för att
återigen nyttja Arills ord, helt och hållet förfl yttat sig över till en annan kultur-
värld.242 Ett skarpt brott, utan motsvarighet i svensk historia, som separerade det
gamla från det nya hade nästintill fullbordats. Snart skulle en fortsatt insamlings-
verksamhet vara omöjlig. Det gällde därför att snarast rädda resterna från ”lägre
kulturstadier”.243

David Arill påpekade: ”vi bygger på den gamla grunden. Vår höga kultur har
vi till största delen fädernas arbete och tankeliv att tacka för.”244 Johan Kalén ut-
tryckte det än klarare: ”allt, som kan bidraga att sprida ljus över gångna släktens
liv, hjälper oss att förstå den tid, vi själva lever i.”245 Det evolutionistiska synsättet
gör samtidigt det förfl utna till det land vi alla kommer ifrån. Historien blir till våra 
rötter och vi är dess produkt. Även om historien i takt med den moderna histo-
rieuppfattningens genomslag blev till ett främmande land upphörde den inte att
vara viktig. Tvärtom, historien är förklaringen till det mesta. Som Anne Eriksen
påpekat i Historie, minne og myte kan historien nästintill sägas ha övertagit religio-e
nens roll härvidlag. Någon egentlig motsättning mellan museal eller modern fö-
religger således inte. Snarare är känslan av det förgångnas annorlundahet närmast
en premiss för bevarandeintresset. Musealiseringen är också ett av det moderna 
samhällets främsta kännetecken.246 Traditionsforskningen liksom hembygdsrörel-
sen framställdes både i dagspressen och under riksdagsdiskussionerna också som
högst moderna projekt.247 Fredrik Ström framhöll: ”Hos vårt folks breda lager,
arbetare och bönder, är intresset mycket stort för detta arv.”248 Från fältet kom
upptecknarna ofta med liknande rapporter.249

Flera riksdagsledamöter och arkivrepresentanter påpekade riskerna med att
den hastiga samhällsomvandlingen; bandet mellan det som varit och det som
är riskerade att brytas. Socialdemokraterna Per Edvin Sköld och Oscar Olsson
framhöll 1919 ”det befruktade infl ytande, [som] den gamla allmogekulturen
utövar och ännu mera bör utöva på vår tids något hållningslösa kulturliv.”250 På 
samma sätt framhöll folkminnesforskaren von Sydow att ”allmogekulturen [är]
utpräglat nationell och behöver tagas till hjälp för att nationalisera den högre bild-
ningen. Skönlitteratur, musik, konst och konsthandtverk måste emellanåt hämta 
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ny näring hos folkdiktning, folkmusik och allmogeslöjd för att ej försumpas.”251

Upptecknaren och tillika hedersledamoten av Västsvenska folkminnesföreningen 
Klas Olofsson uttryckte sig på ett liknande sätt:

Hvarför jag nu också skrifver om detta i tidningarne, beror på en önskan hos mig 
att i min ringa mån bidraga därtill, att vår allmoge måtte få liksom ett nytt grepp 
om sin gamla egendom, vårda och värdera våra fäders föreställningar samt förstå 
och riktigt känna, huruledes och hvarest vi med vår kultur dock i alla fall – fastän 
tiden gått – ha våra rötter.252

Risken med nivelleringen var, för att citera Hilding Celander, att ”kärnfriskt tim-
mer” glömdes bort, timmer ”som det alltjämt fortskridande kulturbygget inga-
lunda har råd att undvara.”253 Fädernearvet, påpekade Celander, innesluter i sig 
”den djupaste bottenmyllan för all svensk kulturutveckling.”254 Bröts banden helt, 
i synnerhet om det gamla ej tillvaratogs av arkiv och museer, antogs en rotlöshet 
uppstå, då en förutsättning att ”känna sig själv” var kunskap om själva rötterna, det 
vill säga det förgångna, nedan uttryckt av Johan Kalén: 

Men så kommer också den frågan fram: är detta bortdöende något, som vi kalla 
folkminnen, värt att räddas från glömskan? Den frågan kan obetingat besvaras med 
ja. Våra folkminnen, vilket begrepp jag senare skall söka närmare precisera, ha en 
utomordentlig betydelse. Först därför att vår egen kultur har vuxit upp ur de äldre 
tidsskedenas, och på det innerligaste sammanhänger med den. Det går inga tvär-
snitt genom den andliga odlingen och kulturutvecklingen gör lika lite som naturen 
några språng. Det är just ingen trollkonst att gripa ett visst drag ur den modärna ti-
dens tro eller vetande eller något annat livsområde och uppvisa, att detta ingalunda 
står isolerat utan har sina rötter i långt förgångna sekels förhållande, ja, ofta bottnar
i den gråaste forntid. Men då är det också klart, att allt, som kan bidraga att sprida 
ljus över gångna släktens liv, hjälper oss att förstå den tid, vi själva lever i.255

Just rotlösheten togs också frekvent upp i riksdagen, nedan av den konservative 
C.J. Svensén år 1897 och av socialdemokraten P.L. Orgård år 1956:256

Det folk, som inte vårdar sitt minne, har ingen framtid att hoppas på, det lefver 
blott på dagen. Sjelfkännedom, så mångsidig och så grundlig som möjligt, är vill-
koret för en kraftig verksamhet och sund verksamhet.257

Vi strävar intensivt efter att höja vår levnadsstandard […] men borde vi inte också 
kunna lämna ett något generösare anslag åt det arbete, som avser att rädda resterna 
av en gammal kultur i sista stadiet? Det är förvisso så, herr talman, att utvecklingen 
på det tekniska området och andra ”matnyttiga” områden är angelägen. Men vad är 
det med en teknisk och materiell kultur, som inte har rotfasthet?258
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Att lära känna sig själv genom sin historia var en fosterländsk handling. Redaktionen
av folklivstidskriften Ditt Land tog upp saken i samband med att andra världskri-d
get nalkades sitt slut:

Efter kriget komma alla länder att stå inför nya, stora utgifter. Sverige varken kan
eller får stå utanför alla dessa nya spörsmål. Men vid problemens lösning kunna vi
anknyta till våra gamla traditioner och vårt kulturarv. Endast på den vägen förmå vi
att lösa dem till hela folkets bästa.

Vi ha stora uppgifter. Det gäller inte bara att lösa ekonomiska eller utrikes-
politiska problem. Det gäller också att reda ut byggnadsfrågor i städerna och på 
landsbygden. Det gäller att rationalisera vårt näringsliv, framför allt vårt jordbruk,
att förbättra levnadsförhållandena för lantbor och stadsmänniskor. Det gäller att
bevara och att utveckla vårt lands folkliga och sociala vanor och seder. Men alla 
dessa uppgifter kunna vi endast lösa om vi känna till dess förutsättningar, om vi veta 
hur man arbetar och bygger, hur man tänker och lever – det vill säga om vi känna 
dess kultur och natur förr och nu. Därför säga vi: Vill Du hjälpa Ditt land, så lär
känna Ditt land.259

Många ansåg således att viktiga värden gick förlorade i och med samhällsomvand-
lingen.260 Få, om någon, ville stoppa utvecklingens gång men desto fl er ansåg att

Johan Kalén.
Okänd fotograf (i privat ägo).
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den gick för fort. Traditionsarkiven hade här liksom museerna och hembygdsrö-
relsen en nyckelposition. Genom att lyfta fram det gamla, traditionerna och dess 
bärare och kontrastera det mot samtiden kunde samhällskritiska aspekter tydlig-
göras. Upptecknaren Klas Olofsson påpekade till exempel:

Jag tror nämnl. att våra folkminnen – kunskap om dem – icke minst i sådant af-
seende ha en viktig uppgift, såsom – rätt förstådda och kända – motvärkande den 
ytlighet, den osmak och förfl ackning, som tränga på i tiden.261

Ett annat exempel härpå är folkpartisten John Björck som 1945 motionerade om 
ökade anslag till Nordiska museet. Närmast som en symbol för den internationella 
(ungdoms)kulturen lyftes jazzen fram som ett hot för bevarandet av Skansen som 
”hela svenska folkets stora hembygdsgård, där vi påminnas om hur våra fäder levat, 
byggt och arbetat under svunnen tid”:262

Det är framför allt införandet på Skansen av den moderna dansen, som man reagerar 
emot. Man anser, att denna omstridda nöjesart alls inte hör hemma på en institu-
tion som Skansen. Ett talande bevis för hur man även ute i landsorten ser på denna 
företeelse äro uttalanden i olika tidningar, varav vi tillåta oss citera tvenne från olika 
landsändar. Sålunda skriver en tidning i Östergötland: I denna tid med begynnande 
kamp mot den nöjesindustri, som suger musten ur så många unga, är det ledsamt 
att behöva konstatera att även landets största hembygdsgård står i denna sorgliga 
industris tjänst. Skansen har tyvärr en baksida: den enorma dansbaneanläggning, 
varifrån negerjazzens oljud stiger mot ryggåsstugor och fäbodvallar.263

Det var inte bara folktraditionen utan också dess väktare som hotades. Under 1900-
talets första hälft var rastänkandet ständigt närvarande i samhälls- och kulturdebat-
ten, oavsett om debattörerna tillhörde den politiska vänstern eller högern.264 Bland 
annat framhöll Herman Lundborg vid Rasbiologiska institutet i Uppsala:

Mekaniseringen av världen, den starka individualiseringen, mammonsdyrkan och 
sedeslöshet i språken, hålla på att suga must och märg ur folken. De sista generatio-
nerna vilja leva livet på ett helt annat sätt än förr. Följden uteblir ej, rasen lider. […] 
Industrialismen är ett svårt gissel för vårt nutida kulturfolk. Den tär på folkkraften 
och måste betraktas som en verkligen folkfara […] Jordbrukarebefolkningen över-
träff ar i hälsa och konstitutionell kraft industrifolket i alla länder. Ett folk, som 
underminerar och utrotar sin bondestam, går svåra tider till mötes. Det ligger vikt 
på, att allt göres för att förhindra detta. Industrien bör icke och får icke växa bonde-
stammen, som är den rasbiologiskt värdefullaste delen av ett folk, över huvudet.265

I samma anda framhöll bondeförbundaren Ferdinand Nilsson i Vår nationella 
grundåskådning: ”landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse gg
[…] ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften”.266 I mångt och 
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mycket riktade den politiska högern, genom att tydliggöra kulturbrottet, kritik 
mot det framväxande industrisamhället och i synnerhet den osvenska arbetarrörel-
sen som utmålades som utvecklingens avigsida.

Kritik av samtiden i allmänhet och industrialismen i synnerhet var dock inget
som var förbehållit den politiska högern. I sin biografi  över Ernst Wigforss fram-
håller Arne Helldén att det inom den svenska socialdemokratin naturligtvis funnits
en tilltro till upplysningsidealen, vetenskapen, förnuftet, tekniken och framsteget.
Den offi  ciella linjen i socialdemokratins idéutveckling betonar också förankring-
en i industrisamhället och dess ideal. Men, som Helldén även påpekar, var det
knappast kulturradikalism som dominerade bland sekelskiftets socialdemokrater.
Snarare fördömdes ofta såväl det industriella samhället som kapitalismen i SAP:s
rika utgivning av broschyrer och agitationsskrifter. I hög grad kulturkonservativa 
drömmar om ”ett pastoralt livsmönster, av agrarsocialistisk eller hantverksbetonad
natur” framfördes.267 En stark vurm för ”the countryside” frodades jämsides med
ett nästintill avantgardistiskt industripatos, i Sverige som i övriga Europa. Först
på 1930-talet accepterades både industrisamhället och kapitalismen mer generellt
bland socialdemokratins ledande män, medan tjugotalet utmärktes av en mer tve-
tydig inställning. Politisk radikalism var inte heller nödvändigtvis en motsats till
kulturkonservatism. Ellen Key fanns bland dem som påpekade att hennes huvud
var radikalt medan hjärtat var konservativt.268 Fredrik Ström uttryckte sig i lik-
nande ordalag och betonade att han var en konservativ socialdemokrat.269

Flera av de socialdemokrater som under det tidiga 1900-talet engagerade sig i
traditionsfrågan tycks också ha haft en kritisk eller åtminstone tvetydig inställning 
till det samtida samhället i allmänhet och industrisamhället i synnerhet. Särskilt
inom socialdemokratins vänstra falang närdes den kulturkritiska traditionen, vil-
ket både Carl Holmberg och Sverker Sörlin framhållit.270 De tidigare nämnda 
Fredrik Ström, Ivar Vennerström och Carl Lindhagen, som samtliga övergick till
det socialdemokratiska vänsterpartiet, kan nämnas som exempel. Vid Svenska fl ag-
gans dag på Skansen år 1917 tog Lindhagen upp industrialiseringen och ”dess
mekanisering av människorna, över dess obönhörliga knäfall för det materiella på 
de andliga värdenas bekostnad, över all onatur som växer upp än blek och sjuklig,
än hänsynslöst förstörande i dess skugga, över stadskulturen, stenökenskulturen
utåt och våra hjärtans hårdhet inom oss.”271 Det var en stor fara för alla småbönder
att utbyta den ”egna fädernetorfvan mot storindustrialismens löneslaferi”, menade
socialdemokraten Viktor Larsson.272 I Zimmerwald, den kommunistiska tidskrif-dd
ten, framhöll Henriette Roland-Holst hur samtidens kultur präglades av masspro-
duktion utan känsla, vilket ledde till uniformitet – den borgerliga kulturens och
kapitalismens kännetecken.273 Flera av de radikala politiker som propagerade för
småjordbrukets framtid återfi nns även som förespråkare för traditionsarkiven. Vid
sidan av de redan nämnda kan även Anders Örne framhållas, vilken bland annat
uttryckte sina tankar härom i artikeln ”Ett socialistiskt jordbrukarsamhälle”.274
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Tanken på småjordbruket, den lilla röda stugan på landet, var ett levande ideal 
inom delar av socialdemokratin. Stugans invånare, odalbondens motsvarighet, 
hyllades av en inte ringa del av de ledande socialdemokraterna.275 Kritiken mot 
industrialismen och urbaniseringen fanns således både hos högern och vänstern. 
Så kunde till exempel såväl socialdemokraten Ernst Wigforss som högerpolitikern 
(och senare nationalsocialisten) Waldemar Liungman inspireras av Rydberg och 
hans bild av det moderna industrisamhället som en grottekvarn.276 Däremot var 
deras visioner om och väg till ett framtida idealsamhälle närmast varandras mot-
satser. 

Samlingarna kan ur detta perspektiv betraktas som kulturkritiska kommen-
tarer riktade mot samtiden. Däremot behövde de nödvändigtvis inte riktas mot 
socialismen eller arbetarrörelsen utan lika gärna mot det kapitalistiska samhället 
och borgerligheten.

Den nya ti den 
Men det var inte enbart eller ens huvudsakligen med sorg i sinnet eller nostalgiska 
glasögon som de folkminnesintresserade studerade det förfl utna och samhällets 
förändring. I regel handlade kulturkritiken inte, vilket inte nog kan poängteras, 
om att skruva tillbaks tiden. Snarare talas ofta om den nya tidens överlägsenhet 
eller att det som försvann helt enkelt inte var tillräckligt livskraftigt i det moderna 
samhället. I ett föredrag på en folkminneskurs under 1920-talet gav läraren och 
insamlingsledaren Johan Kalén sin bild av den moderna kulturens framväxt:

Den moderna kulturen är ju – kan man säga – framför allt nivelleringens kultur. 
Våra skolor, våra lätta kommunikationer, den större rörligheten bland befolkning-
en, levnadsstandardens höjning – allt bidrager att sopa undan så gott som allt som 
det våra fäder aktade högt. Livsvärdena har omvärderats. Det går inte en dag utan 
att något av detta gamla, som vi nu kalla folkminnen, ohjälpligt och utan räddning 
gå förlorat. Nu är det ingalunda min mening att jämra mig över denna utveck-
lingens gång eller plädera för något försök att vrida visarna på tidens ur baklänges. 
Långt därifrån. Jag ville blott ha konstaterat, att det verkligen är något, som håller 
på att glömmas, och som behöver räddas i tid.277

Även de ”konservativa” uppskattade i stort utvecklingen. Karl Starbäck,  ledamot 
för Lantmanna- och borgarpartiet, tog upp saken år 1913 i Det nya Sverige:

Ingen är så förmätet dum, att han på något sätt vilja stäfj a kommunikationsväsen-
dets utveckling, men vi vilja ha in i medvetandet att dess nivellerande, uniforme-
rande och upp- och nedvändande makter i vissa af sina yttringar äro av ondo. Vi 
vilka göra det till en lefvande sak, att motarbeta det ytliga och förfl ackande som det 
snabba utbudet af varor och – seder och bruk så lätt för med sig.278
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Att det inte gällde att vrida tillbaks tiden betonades av såväl riksdagsledamöter
som arkivpersonal och upptecknare, konservativa som radikala. Detta tydliggörs
även vid en närmare granskning av beskrivningarna av folktraditionens utdöende.
Nivelleringen beskrivs vanligen utifrån samhällsförändringar som uppenbart sågs
som positiva, delvis med undantag för industrialismen och internationalismen.
Fredrik Ströms analyser av allmogekulturens utdöende kan tas som exempel. Vid
sidan av industrialismen var skolväsendets utbyggnad, folkrörelsernas uppkomst,
nya kommunikationsmedel och pressens utbredning de huvudsakliga orsakerna.
Även ekonomiskt välstånd och utjämnandet av klasskillnaderna hade negativ in-
verkan på folktraditionens fortlevnad:

Till alla dessa nyheter och förändringar kommo med kort tids mellanrum som en
extra faktor två högkonjunktursperioder, vilka kunna sägas ha givit nådastöten åt
den döende bondekulturen. De betydde penninghushållningens defi nitiva genom-
brott, samtidigt som de gåvo bondeklassen möjlighet att höja sin levnadsstandard
till större jämlikhet med övriga samhällsklassers. Dessa perioder av högkonjunktu-
rer inträff ade under 1850-talets, respektive 1870-talets första hälft.279

På ett liknande sätt poängterade Carl-Martin Bergstrand att ”traditionens nivel-
lering eller söndervittring” främst berodde på:

[…] de förbättrade kommunikationerna och den genom folkskolan och tidning-
arna alltmer växande folkbildningen. Bygdens egenart utplånas alltmer. De hem-
magjorda varorna ersättas i allt större utsträckning av fabriksvaror, likadana över
hela landet. Åtskilliga tillverkningar nedläggas helt och hållet såsom överfl ödiga,
och moderna reskap med större eff ektivitet tränger helt och hållet ut de gamla,
som snart kommer att te sig enbart som skrattretande bevis på okunnighet och
efterblivenhet.280

Såsom Mats Rehnberg framhållit gick även tidiga folklorister som Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius och Nils Gabriel Djurklou i spetsen för omdaningen av den
bygd vari de verkade.281 Johan Kalén var i Fagered känd för sitt stora intresse för
bygdens framåtskridande.282 Liksom 23 av de andra 112 bygdeforskare var Kalén
också lärare. Folkets ökade bildning sågs samtidigt som det största hotet gentemot
folktraditionen. På samma sätt publicerade fl ertalet upptecknare artiklar om fol-
kets traditioner, vilket likaså ansågs medverka till traditionsnivelleringen. Som vi
sett var också en förhållandevis stor andel av de högproduktiva upptecknarna lo-
kalpolitiskt aktiva. Även på andra sätt verkade fl ertalet upptecknare för att utveckla 
lokalsamhället, rusta hembygden för framtiden. Som exempel kan den ansedda 
upptecknaren Olaus Olsson på Tjörn nämnas, hedersledamot av Västsvenska 
folkminnesföreningens styrelse. Olsson var hemmansägare och i sin ungdom på 
många sätt en föregångsman på Tjörn när det gällde jordbruk och skogsbruk. Han
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skaff ade tidigt ringvält, rullharv, fj äderharv och andra moderna jordbruksredskap. 
Han var först i trakten med att täckdika sin gård och med att plantera skog på 
utmarkerna. Bredvid sin gård anlade han ett modernt hönshus och senare även ett 
brygghus. På Tjörn var Olsson känd för dessa nymodigheter. Under hela sitt liv var 
han även engagerad i en mängd kommittéer och föreningar, exempelvis Tjörns hä-
rads hästförsäkringsbolag och Valla skogsodlarförening. Som vi tidigare har sett var 
han också politiskt engagerad.283 I Handelstidningens Veckoblad framhölls även att d
Olsson enträget kämpade mot envälde och egoism samt, vilket tidigare påpekats, 
strävade efter att ”bryta ned gammal, ofta osympatisk slentrian”.284 Samtidigt var 
Olsson aktiv som upptecknare, ett intresse som med tiden kom att ta överhanden 
med följd att han under 1910 och 1920-talen arrenderade ut sin gård för att däref-
ter överlåta dess skötsel åt sina döttrar.285 Olsson var långt ifrån ensam om att både 
söka bevara hembygdens minnen och på olika sätt utveckla lokalsamhället.

Etnologen Kerstin Arcadius har påpekat att även fornminnesföreningarnas le-
dande män både var bevarare och utvecklare. Någon konfl ikt mellan att själva 
bidra till utvecklingen och därmed i teorin även motverka bevarandet av det gamla 
fanns inte: ”Bevarandet var inte utvecklingens hindrande motsats, snarare ännu 
en av dessa saker som männen utvecklade.”286 På många sätt liknar inställningen 
ungdomsrörelsens, såsom den beskrivits av Henrik Berggren i Seklets ungdom. 
Utmärkande för dess retorik, betonar Berggren, var att den ständigt befann sig i 
dialektisk rörelse mellan entusiasm för förändring och framtiden och vördnad för 
historien och traditionerna. Det nya och gamla i rikets historia, nationens fram-
tid och förfl utna, stod inte i motsättning till varandra.287 Detsamma gäller i allra 
högsta grad både traditionsforskningen och traditionsinsamlingen. Som framgått 
betraktade fl era upptecknare tillvaratagandet av det förgångna som ett sätt att ut-
veckla lokalsamhället. Många av traditionsarkivens främsta företrädare var utpräg-
lade modernister, dock inte i valet av undersökningsområde för sina studier. I regel 
menade traditionsforskarna att projektet var både bakåt- och framåtblickande. 
Sigurd Erixon, som trodde på framtiden, framhöll exempelvis folklivsforskningen, 
”nordiskt inriktad, historiskt genomförd realsociologi i förening med kulturhisto-
ria och folkpsykologi”, som högst väsentlig för ”alla som ivra för samhällets för-
bättring och människornas förädling.”288 Ernst Wigforss (s) betonade:

Jag förstår mycket väl, att många ledamöter i denna kammare fråga sig: ja, men vad 
skall allt det där tjäna till? – Jag, hade, innan jag gick upp i talarstolen, ett samtal 
med en mycket aktad medlem av denna kammare, som yttrade sig på det sättet, att 
det förefaller ibland, som om de folk, som äro svagast nu, hade ett sådant intresse 
av att rota i sitt förfl utna för att liksom därifrån hämta styrka. – Ja, det är riktigt, 
det kan mycket väl hända, att det är så, men då får man väl i alla händelser säga, att 
det icke är någonting ont i, att ett folk känner, att det behöver vända tillbaka till sitt 
förfl utna för att i sin föregående historia kunna se, vad de ha att hämta därav för 
arbetet i nutiden eller för arbetet på framtiden.289
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Delar av den utdöende allmogekulturen kunde användas för framtidsbygget, me-r
nade Wigforss. Även socialdemokraten Jalmar Furuskog hävdade i Det svenska kul-
turarvet vikten av att bygga det framtida samhället ”på gammal fi n tradition ment
inte stelna i dess former utan att tacksamt tillgodogöra sig det nya i tiden.”290 På 
samma sätt framhöll Brunnsviks rektor Torsten Fogelqvist i Fataburen 1934 att det
gällde att bygga ”ett Sverige, som vill hävda sig med arbete och som bygger oför-
skräckt sitt framtidsbygge på odlad fäderneärvd grund.”291 Alf Ahlberg framhöll i
Bokstugan att den ”som vill vara med att skapa en framtid, den som vill vara med
om att föra historien vidare, den kan, såsom all erfarenhet visar, icke släppa kon-
takten med, rotfastheten i det förgångna.”292 På samma sätt uttryckte sig många 
upptecknare. Tage Heimer arbetade till exempel efter valspråket: ”Nutid måste
lära av forntid för framtid”.293 Att fädernearvet kunde och borde nyttjas för att
bygga det framtida samhället betonades alltså både från höger- och vänsterhåll. Att
värdera den äldre kulturen som upplevdes som utdöende och rentav känna ovilja 
när den hotades bör således inte, som så ofta skett, per automatik uppfattas som
utslag för varken bakåtsträveri eller konservatism. Som Marschall Berman uttryckt
det utmärks snarare ”moderniteten” av både entusiasm och fi entlighet mot det
moderna livet.294 Sigfrid Svensson vid Nordiska museet sammanfattade det väl i
Studiekamraten:

Och märk! Här predikas inget värn för det gamla på det nyas bekostnad. Här är
det inte frågan om något svärmiskt fj anteri, som vill sätta stopp för utvecklingen.
Förvisso böra hembygdsvårdens män inse att det kan vara en härlig sak med en
nybyggd och förstorad loge, även om så både tak och väggar äro av galvaniserad
plåt. Ty må de gamla husens väggar sprängas sönder av grödor, som ökas för varje
år. Och må fabriksskorstenarna frodas på mark, om än aldrig så minnesrik. Ty det
är det växande välståndet, som ger vårt land möjlighet – men icke i mindre grad också 
skyldighet – att hålla sig med en eff ektiv kulturminnesvård.t 295

Också ur andra perspektiv går insamlingsverksamheten att betrakta som riktad
mot framtiden. Genom traditionsinsamlingen pekades olika traditionsföreställ-
ningar, seder och bruk ut som historia och a minnen, vilket i sig kan sägas ha under-
lättat samhällets modernisering. 

Bokslut över allmogekulturen
Under riksdagsdebatterna framfördes ytterst sällan några argument mot traditions-
insamlingen som sådan. Vid ett fåtal tillfällen ifrågasattes dock dokumentationsar-
betets karaktär av räddningsprojekt. ”Ja, det är den vanliga motiveringen man kom-
mer med, att tiden går och det gäller att rädda, vad som räddas kan”, poängterade
exempelvis liberalen Sven Bengtsson i Norup år 1920.296 Ett liknande resonemang 
stod socialdemokraten Bergström för. 1944 ifrågasatte han ärendets brådskande
angelägenhet genom att påpeka att ”man låtit år efter år gå utan att slå det larm i
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frågan, som man låter gå idag.” Därför var det uppenbart att det inte kunde vara 
någon överhängande brådska med dokumentationen.297 Varken Bengtsson eller 
Bergström ifrågasatte dock projektets grundsyfte. I likhet med de fl esta ledamöter 
som argumenterade mot ökade anslag till traditionsarkiven poängterade de istället 
att saken visserligen var mycket angelägen men att frågan var otillräckligt utredd 
eller att statens bekymmersamma fi nansiella situation omöjliggjorde ett fi nansiellt 
stöd just nu. Wilhelm Björk i Jönköping (s) påpekade exempelvis 1920 att syftet 
var ”synnerligen gott” men yrkade ändå avslag till en motion om förhöjt anslag 
till Landsmålsarkivet i Uppsala.298 Detsamma gjorde Olof Bergqvist (n) i första 
kammaren som särskilt poängterade att hans avslag ”icke innebär något underkän-
nande av det ändamål, varför anslaget äskas”.299

Även utanför de folkvaldas krets tycks ifrågasättandet av traditionsinsamlingen 
varit en ovanlighet. Som tidigare påpekats bevakade tidningar, ”av alla färger”, 
intensivt Västsvenska folkminnesarkivets göranden. Bara en enda gång, betonade 
David Arill, hade verksamheten blivit ifrågasatt och detta av ”en insändare, som 
fullständigt missuppfattat ett tidningsreferat.”300 Likaså, och föga förvånande, ut-
talade sig de som brevledes var i kontakt med arkivet nästintill uteslutande positivt 
om dokumentationen av folkets traditioner (även om de kunde vara kritiska till 
hur insamlingen bedrevs) men undantag fi nns. Silvia Ekner, som deltog i 1934 års r
pristävling om Ulricehamnsbygdens folkminnen, var en av få som tydligt ifråga-
satte själva syftet med verksamheten. I sitt bidrag till Västsvenska folkminnesarki-
vet uttryckte hon sin tveksamhet till om det egentligen skulle ”komma något gott” 
av att forska i folkliga traditioner. Hon betonade att man borde ”handskas med 
det gamla” med varsamhet, ”det borde måhända hälst få glömmas, det passar så illa 
ihop med nutiden.”301 På liknande sätt uttryckte sig också ibland meddelare.302

Särskilt socialdemokratin brukar under mellankrigstiden karaktäriseras som 
framstegsinriktad och framåtblickande. Folkhemmet skulle skapas. Etnologen 
Orvar Löfgren framhäver betydelsen av att vara modern i det nya Sverige:

I detta identitetsbygge blev vikten av att vara modern central. Folkhemmet base-
rades på en föreställning om kollektivt framsteg: en enad nation som beslutsamt 
tågade in i en gemensam framtid. På denna resa måste gammalt bagage, föråldrade 
vanor, traditioner och lojaliteter kastas i diket eller lämnas in på museernas eff ekt-
förvaringar. En god svensk måste vara en modern svensk med fast framtidsblick, 
en som inte släpade benen efter sig. Därför kunde anklagelser för traditionalism
och konservatism riktas både mot den gamla eliten som försökte klänga sig fast vid 
otidsenliga klassprivilegier eller mot allmogen som inte ville förstå den nya tidens 
välsignelser.303

Som vi sett fanns starka kulturkritiska drag och en utbredd tveksamhet mot det 
industriella samhället inom det tidiga 1900-talets socialdemokrati. Med tiden ac-
cepterades industrisamhället av det ledande skiktet inom SAP. Emellertid var även 
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intresset för allmogekulturens tillvaratagande stort under 1930- och 1940-talen.
En förklaring härtill är att traditionsarkivens arbete stundtals betraktades som ett
bokslut över den äldre allmogekulturen. Flertalet av de i frågan engagerade fram-
höll mycket starkt vikten av att rädda det gamla undan glömskan. Claes Lindskog,
professor i grekiska och ecklesiastikminister, var en av dem som påpekade det vä-
sentliga i att kunna lämna ”rester” av ”denna bondekultur” till framtiden.304 Hans
partikamrat, högerpolitikern Sandwall, framhöll likaså vikten av att ”utforska 
och undan förintelse och glömska rädda resterna av den i traditionen fortlevande
svenska allmogekulturen.”305 Stundtals uttrycktes visserligen, som framgått ovan,
att valda delar av den ”gamla” kulturen förtjänade att fortleva eller åtminstone be-
främja kulturutvecklingen men oftast konstaterades bara att allmogekulturen snart
skulle vara helt utdöd. Det är tidens lösen att bondekulturen försvinner, menade
Fredrik Ström.306 Flera traditionsforskare uttryckte sig på ett liknande sätt. Johan
Götlind betonade att man ej kunde hindra faktumet att folkkulturen försvann:
”Vi kunna ej hejda detta, och det vore väl ej heller önskligt. Men vi kunna åt
eftervärlden och åt forskningen bevara och tillvarataga vår försvinnande allmoge-
kultur.”307 Carl Wilhelm von Sydow påpekade: ”Det är så världens gång och den
står ej att ändra”.308 Folkminnena var ”döende minnen av en tid, som är oåterkal-
leligen förbi” konstaterade Hilding Celander på 1910-talet.309 ”Det gamla passar
inte in i den nya tiden. Det har fyllt sin uppgift”, betonade David Arill. Men tack 
vare traditionsarkivens verksamhet, menade Arill, hade de gamla minnena inte
helt försvunnit i glömskans natt utan ”fått en fristad i arkiv och i böcker”.310 Det
var minnen från den gamla allmogekulturen som skulle bevaras, vilket till exempel
påpekades i instruktionerna till Västsvenska folkminnearkivets pristävlingar:

Det gamla, som på detta sätt försvunnit, är oersättligt – inte så, som om det skulle
vara livsdugligt, och för vår tid ändamålsenligt, utan därigenom att det är det vikti-
gaste medlet att sprida ljus över fädernas tankevärld.311

I de fl esta fall är det varken önskvärt eller möjligt att söka ge nytt liv åt allt det
gamla. Vad som kan göras och som heller inte borde försummas är att söka rädda så 
mycket som möjligt av den gamla allmogekulturen undan glömskan.312

Ett annat exempel återfi nns i Folkminnen och folktankar år 1916 där Åke Campbell,
då student i Lund men senare föreståndare för uppsalaarkivets folkminnesavdel-
ning, propagerade för tillvaratagandet av militära folkminnen:

Så håller den gamla stammens tradition som bäst på att försvinna. Den får vika för
ett nytt släktes levande och e nyskapande tradition och måst dö med de gamla stam-e
soldaterna, representanter för ett föråldrat system, en avslutad kulturepok. Det är då 
hög tid att åt forskningen rädda vad ännu räddas kan.313
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Även upptecknarna uttryckte sig stundtals på ett liknande sätt. Till exempel skrev 
muraren och byggnadssnickaren P.L. Dahlström, känd i hemtrakten för sitt tek-
niska intresse och sina uppfi nningar:

Vi, som leva i maskinkulturens tid, ha icke mycket till övers för de gamla folkmin-
nena. Och de gamlas led tunnas ut mer och mer. Därmed försvinner den sista 
generation, vilken bevarar en del av folkminnen i hågkomst. De som uppteckna 
folkminnen, äro ute i elfte timman. Vad som nu försummas, kan aldrig gottgöras. 
Den en gång så rikt fl ödande källan sinar, och snart skall den vara alldeles uttorkad. 
Därefter återstår endast det som bevarats i museerna.314

Den gängse och starka betoningen på allmogekulturens snara förintelse fi ck åt-
minstone vid ett tillfälle några av bondepartiernas ledamöter att reagera. Under 
1944 års diskussioner om ökade anslag till dokumentationen av uppländska dia-
lekter försökte Adolf Wallentheim (s), Otto Holmdahl (lmb) och Herbert Lundh 
(h) i en ”ohelig” allians övertyga bondeförbundarna Johannes Onsjö och Hjalmar 
Svensson om vikten av att bevilja utökade anslag. Wallentheim påpekade att det 
inte skulle dröja innan ”alltsammans är borta” och att det därför gällde att på-
skynda undersökningarna. Även Lundh och Holmdahl framhävde insamlingen 
både som fosterländsk och särskilt brådskande, bland annat poängterade den först-
nämnde att ”den uppländska bondekulturen håller ju på att dö ut. Om några år 
är den siste representanten av den borta, och det är därför vi måste skynda oss, om 
vi vilja bevara något av den”. Lantbrukaren Onsjö ställde sig dock frågande: ”jag 
har svårt att tro, att så stora värden står på spel, som man här vill göra gällande. Jag 
får säga, att jag har svårt att förstå, vilket värde saken skulle ha”, vilket föranledde 
Holmdahl från Lantmanna- och borgarpartiet att replikera:315

[…] det förvånar mig i hög grad, att så många representanter för ett bonde- och 
landsbygdsparti gå emot detta lilla anslag för en vetenskaplig uppgift, som just avser 
att rädda rester av vår gamla bonde- och bygdekultur. Här är det verkligen fråga om 
ett vetenskapligt arbete, som väl måste te sig särskilt önskvärt för dem, som leva ute 
i landet och som bo och bygga på den grund, som lagts av vår gamla förnämliga 
bonde- och bygdekultur.316

Hjalmar Svensson försvarade sin partikollegas ståndpunkt och förtydligare bak-
grunden till ställningstagandet:

Herr Holmdahl underströk starkt, att han förvånade sig över att så många lands-
bygdsrepresentanter gingo emot detta anslag, som just avsåg att tillvarataga lands-
bygdens gamla bondekultur. Men vi vilja inte ha bondekulturen bara som ett min-
ne i ett arkiv, utan vi vilja, att den skall kunna hållas levande även i fortsättningen.
Detta sätta vi högre värde på än att bara ha kvar minnet av denna kultur.317
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Upptecknaren Silvia Ekner ville att det gamla skulle glömmas. En annan strategi
för att handskas med det som upplevs som opassande för samtiden framträder
indirekt av Onsjös och Svenssons uttalande. Statskassan kunde användas bättre
än att stödja arkiven. Att hålla landsbygden levande borde istället prioriteras. För
genom arkiveringen defi nieras allmogekulturen som utom all räddning, som livso-
dugliga minnen och historia. I Tidskrift för hembygdsvård framhöll Karl Hedlund:d
”Mycket kan vara värt att bevara som minne, mycket kan vara vackert som minne,
som inte duger till framtidsideal.”318 Bondekulturen framställdes som något tillhö-
rande det förfl utna. Genom att rädda, arkivera, eller för den delen musealisera hela 
eller delar av det gamla samhället banade man i samtiden vägen för framtiden och
landets modernisering. I sin avhandling Hembygd i samtid och framtid 1890–1930 
drar Maria Björkroth liknande slutsatser: en av hembygdsmuseernas funktioner
kan sägas vara verifi erandet av framåtskridandet, att visa att utvecklingen går åt rätt
håll. Bevarandet av artefakter från det gamla samhället är samtidigt en del av ska-
pandet av en ny livsform. ”Är det inte just genom att defi niera det förgångna som
förgånget som man kan göra framåtskridandet tydligt?”, frågar Björkroth retoriskt.
Samlingarna i hembygdsmuseerna visar hur man levde och därmed hur vi inte
längre lever.319 Från 1920- och 1930-talen fi nns otaliga exempel på resonemanget i
hembygdsrörelsens tidskrifter. Bland annat framhävde redaktionen för Tidskrift för 
hembygdsvård, med Fritiof Hazelius och folklivsforskaren Albert Nilsson i spetsen,dd
att mycket ”av det gamla, om än aldrig så bra i sin tid, är ohjälpligt föråldrat och
oanvändbart”:320

Låt oss då icke, drivna av en verklighetsfrämmande romantik, sträva att trots detta 
få behålla det, som icke passar oss. Det måste gå till museerna, vandra över i kul-
turhistorien.321

Även traditionsinsamlingen, som ofta uppfattades som en del av hembygdsvården,
kan utifrån detta synsätt sägas bekräfta samhällsprocesserna genom sitt bevarande-
perspektiv. Den gamla barnatron ställs i användarnas ögon mot modern livsåskåd-
ning och okunskap mot kunskap. I Verdandiskriften Om vår gamla folkmedicin
II ställde Martin Lundqvist vid Västsvenska folkminnesföreningen folkmedicinenI
mot modern läkekonst. Vår tid har vuxit förbi de kloka, hävdade Lundqvist:

Allteftersom en vetenskaplig läkekonst vuxit fram och fått vetenskapligt utbildade
representanter – läkarna – i samma mån har den gamla folkmedicinen förlorat sitt
existensberättigande. Dess utövare hava alltmer blivit en kulturfi entlig faktor, eme-
dan det ligger i deras intresse att motarbeta upplysning [...]. Då denna vidskepelse
även givit stöd åt föreställningar om trolldom och förgöring, har den i hög grad
befordrat förtal, split och andra samhälleliga missförhållanden. Folkmedicinerna 
och vad därtill hör, äro därför i vår tid icke längre är önskvärda. […] Folkmedicinen
skulle man om möjligt vilja giva en plats endast i det förfl utna.322
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I Studiekamraten gjordes 1931 liknande jämförelser gällande Skansen, samtidigt 
som det gamlas lugn, ro och skönhet beundrades:

Om man kommer direkt från Kungsgatan, känner man sig måhända lite högfär-
dig att tillhöra en tid med en så storartad byggnadskonst som vår egen. Jämför
Centrum och Kungstorget med dessa små stugor! Utvecklingen har verkligen gått 
svindlande framåt. Eller se på dessa primitiva åkerbruksredskap och dessa mycket 
enkla husgerådssaker, som fylla Skansenstugornas gårdsplaner och rum. Hur långt 
ha vi ej hunnit på femtio år!323

1929 recenserades den i samtiden berömde folkminnesupptecknaren Klas 
Olofssons bok Folkliv och folkminne i Ås, Vedens och Gäsene härader i Västergötland
av Måns Ivarsson i samma tidskrift. Recensionen bar titeln ”Vår tid och deras”, 
vilket i stort sammanfattar dess innehåll. Bland annat skrev Ivarsson:

Fattigdomen var kanske den svåraste att besegra. Den lät sig icke stängas inne i 
några vargagarn. Men den gångna tid, som vi i stort sett icke ha anledning att önska 
tillbaka, har drag av en armodets styrka, som vi icke kunna neka vår beundran.324

I Bokstugan, några år senare, recenserades Lars Levanders Fattigt folk och tigga-
re, som till stor del byggde på uppteckningar ur uppsalaarkivets samlingar, där 
Levander tjänstgjorde. Recensenten Ewa Wigforss poängterade:

När man ser arbetslösa i våra dar vandra sin dystra dörrknackarvandring eller stå i 
gathörnen och försöka det otroliga, att locka fram ett levebröd ur brådskande ga-
tutrafi kanters fi ckor, undrar man kanske ibland, om världen är så mycket bättre nu 
för samhällets olycksbarn än förr. Läser man Lars Levanders Fattigt folk och tiggare 
blir man snart övertygad om, att också för dem världen ändå rört sig avsevärt på 
några hundra år.325

Än tydligare blir jämförelserna mellan då och nu när man granskar fältforskarnas 
uppteckningar och publicerade skrifter. Sonja Henningsson är ett utmärkt exem-
pel på hur en upptecknare skisserat en utvecklingslinje, en bild av det förfl utna 
och samtiden som visade att människorna och samhället var på väg åt rätt håll. 
Hon var långt ifrån ensam. Th ure Andersson-Scherman, en av de högproduktiva 
västsvenska upptecknarna, ville med sitt arbete påvisa sin hembygds liv och ut-
vecklingshistoria, vilket även framgår av hans tryckta skildringar av sin hembygd 
Ottervads socken:326

Vad allt folket här levde av ter sig för oss som en gåta. Inom socken fanns inte 
mycket arbete att få eftersom herrgårdar saknas. Man fi ck gå långa vägar för att 
söka arbete på större gårdar i grannsocknarna, men det blev säkerligen ej mer betalt 
än att rena nöden kunde hållas borta för dagen. Därför blev man tvungen att hitta 
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på alla möjliga födkrokar, som kunde ge någon inkomst. Man kunde vara smed,
snickare, färgare, knekt, häradstjänare, ”vidjesvedjare”, kvacksalvare eller t.o.m. tjuv.
Tiggeri förekom naturligtvis också. En man, som kallades Féern, tiggde hundar,
som skulle avlivas. Han avlivade och åt dem själv, sades det. Rena svälten gästade
inte sällan de små stugorna. En kvinna född här i början av 1870-talet berättade att
när hon var barn hade de inte en brödbit i huset under fj orton dars tid.327

Även i upptecknarnas rapport från fältarbetena framgår ofta direkt eller indirekt att
de på plats jämförde det förgångna med samtiden. Stipendiaten K.G. Izikowitz på-
pekade om en meddelare att helst ”hade jag velat skicka honom, hans byxor o. hela 
hans stuga med husgeråd till ett museum.”328 Filip Rytterås-Olsson, likaså en hög-
produktiv upptecknare, betonade det underliga i att ”sitta och samtala med gub-
barna om sådana här saker [folkminnen] i rymdfarkosternas tid.”329 Upptecknaren
och målaren Karl A. Karlsson uttryckte sig 1924 på ett liknande sätt:

I mycket prisas den ”gamla goda tiden”, och i mycket med rätta. Gammalt folk 
talar ofta klandrande om vår tids ungdom och kanske de i åtskilligt också ha rätt
vad beträff ar stadga och lydnad, enkelhet och allvar, samt, åtminstone vad landet
beträff ar, sträng sedlighet. Men i ett avseende stod den gamla tidens människor,
såväl äldre och yngre betydligt under vår tids, och det var så fort det gällde sedernas
förfi ning vad ytan beträff ar. [---] För oss är mycket av vad etiketten anskrev för vår
allmoge för bara 30- á 40 år sedan plumpt och löjligt. Den gamla tidens noggranna 
omständighet i vissa fall tjänade bara att vid tillfällen vara en mask för det ohyfsade
och råa som låg inunder […] jag inlåtit mig på att uppteckna några öknamn, smä-
deord, karaktäristiska svordomar o.d., ty jag anser att även om allt detta tillhör det
fula i folkkaraktären eller åtminstone det löjliga, så är även detta så intimt bundet
vid folkets levnadssätt att det aldrig kan lämnas obeaktadt, exempelvis vid en skild-
ring intimt berörande folkets liv.330

Som tydligast blir också fältforskarnas syn på hembygdens och nationens utveck-
ling i deras tryckta skrifter, som ofta till stor del byggde på egenhändigt insamlade
uppteckningar. Ett exempel härpå är det tidigare omnämnda verket By, bygd och 
gård av Linnar Linnarsson. I boken beskriver han huvudsakligen hur det var förr
men tecknar samtidigt en positiv bild av bygdens förändring. I synnerhet var ut-
vecklingen glädjande för de fattiga, enligt Linnarsson. Järnvägsbyggena gav dem
bättre utkomstmöjligheter än de haft tidigare. Emigrationen var ett annat sätt att
undkomma fattigdomen. ”Tjänstefl ickorna hade egentligen mest att vinna på ut-
vandringen, ty i Sverige var och förblev allt kvinnoarbete länge undervärderat och
dåligt betalt. Annorlunda var det i Amerika […]. Där var hon tillika värderad och
bra betald”, som Linnarsson uttrycker det. I det stora hela klarade sig emigranterna 
bra, betonar Linnarsson, ”ty Amerika var verkligen ett gott land, dvs. för den som
ville arbeta och sköta sig”. Etablerandet av Fåglaviks glasbruk år 1874 framstäl-
ler Linnarsson som en odelat positiv händelse, som ett ”gott tillskott i bygdens
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näringsliv”. Redan från första början var bruket ”en god inkomstkälla för gemene 
man. Här kunde vem som helst, som förfogade över ett par friska händer, hugga 
in”.331

Ett annat exempel är boken Harplinge – en bok om hembygden, utgiven av 
Harplinge hembygds- och fornminnesförening år 1927. Boken redigerades bland 
annat av Karl A. Karlsson, en av Västsvenska folkminnesarkivets högproduktiva 
insamlare. I boken skisseras Harplingebygdens natur, fornminnen, kyrkliga för-
hållanden, jordbrukets utveckling, folkminnen, industrier, hantverk, föreningsliv 
(inkl. arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen), dialekter o.s.v. En utvecklingslinje, 
om än inte alltid kronologisk, dras fram. Den visar vad som är historia och vad 
som är framtiden.332 Boken avslutas med ett kapitel, ”Tankar och hågkomster vid 
90 års ålder”, av folkminnesupptecknaren Lars Johan Bengtsson. Hans korta text 
sammanfattar boken. Han skisserar hur det när han var liten inte fanns någon 
skola, hur det förr inte fanns någon fattigvård, ingen demokratisk kommunalsty-
relse och hur fattiga jordbrukarna var. Han avslutar med orden: ”Förhållandena ha 
av det mänskliga geniet hunnit i grunden förändrats till det bättre på kortare tid än 
75 år. Och om man vågar räkna med samma snabba utveckling och förbättring i 
framtiden, hur skall då gamla Sverige komma att se ut, när vi skriva 2000? Blir det 
då paradiset eller ragnarök?”333

Lars Johan Bengtsson, upptecknare.
Foto: Nander Bengtsson (DAG).
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Genom att fokusera på gamla oförrätter, fattigdom, okunskap, äldre arbetsred-
skap eller forna ”vidskepliga” föreställningar tydliggjordes och legitimerades samti-
digt framstegen. Signaturen Jonne uttryckte det väl i Studiekamraten. 1920 påpe-
kade han att man nära kände sambandet mellan ”nutid och forntid” på Nordiska 
museet och Skansen. Av den tecknade bilden av fädernas kamp för överlevnad
framgick att vi ”tillgodogjort oss våra förfäders erfarenheter”. På samma sätt måste
vi, poängterade Jonne, ”genom jämförelser med vad som sker skapa något åt våra 
efterkommande. I detta hänseende skall Skansen med dess samlingar vara en led-
stjärna för vårt i fj ärran hägrande mål: en lyckligare och bättre mänsklighet!”334 I
samma anda påpekade Västsvenska folkminnesföreningens hedersledamot Edvard
Erlandsson: ”Vi bör glädjas åt utvecklingen, på samma gång som vi bör befl ita oss
om att lämna en ännu bättre tid i arv åt den kommande generationen.”335 En an-
nan av de högproduktiva upptecknarna, småbrukaren Axel Henriksson, uttryckte
också sin glädje över ”mänsklighetens strävsamma vandring från svårare och trånga 
förhållanden till allt rikare och allmän lycka”. I synnerhet bildningen betraktade
Henriksson som ett viktigt led i kampen mot fördomar: ”Okunnighet är mörker
– kunskap är ljus.”336

Genom att defi niera bondekulturen som historia bereddes samtidigt väg för
ett nytt samhälle. Som Annika Alzén har framhävt minskar protesterna mot för-
ändringar om det gamla får en fristad, lyfts bort från samhället och tas om hand
i ett nytt sammanhang: ”Det moderna samhället kan samtidigt utvecklas ’fritt’
utan hänsyn till de historiska miljöerna.”337 Förutsättningen för att det moderna 
ska framstå just som modernt, som också folkloristen Anne Eriksen betonat, är att
det förgångna läggs till den förfl utna historien. Bland annat i och med traditions-
arkivens liksom museernas arbete förfl yttades den traditionella bondekulturen till
historien. Därmed upphörde den traditionella folktron, folkseden och de facto
hela allmogesamhället att utgöra en belastning för samhällets framåtskridande.338

Arbetarkulturen och samti den
I tanken på insamlingen som en räddningsaktion fi nns, enligt mig, även den pri-
mära förklaringen till att arbetarkulturen inte stod i fokus för arkivens dokumen-
tationsverksamhet, även om viss riktad insamling mot arbetarklassens traditioner
förekom tidigt. Några av de första frågelistorna utgivna av Landsmålsarkivet i
Uppsala var exempelvis Gruvor (1927), r Kolning (1928) och g Folktro och folktraditio-
ner rörande bergsbruk (1932).k 339 Vid mitten av 1920-talet författade Carl-Martin
Bergstrand frågelistan Fabriksarbetare även om den inte började användas i störree
skala förrän på 1940-talet.340 Vid Nordiska museet pågick dokumentation av indu-
strisamhällets historia under 1920-talet, bland annat inför Göteborgsutställningen
1923. Kontinuerligt recenserades industrihistoriska studier i museets tidskrift
Fataburen under 1920- och 1930-talen.341 Men även om undantag fi nns var in-
dustrisamhället och fabriksarbetarnas kultur inte prioriterat av arkiven. Uppgifter



N O S T A L G I  O C H  I D E A L I S E R I N G ?  | 2 5 7 

Edvard Erlandson i Veinge. Foto: Victor Kinnell (DAG). 
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återspeglande arbetarklassens speciella livssituation, traditioner, levnadsmönster
och värdesystem tillhör också ovanligheten i de äldre traditionssamlingarna.

Jag anser att orsaken till detta inte var att traditionsforskarna generellt arbe-
tade mot socialdemokratin eller arbetarrörelsen. Som framgått stod istället fl era 
av de mer framträdande traditionsforskarna nära den politiska vänstern och/eller
publicerades sig fl itigt i arbetarrörelsens tidskrifter. Troligare är istället att indu-
strisamhället i allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet inte sågs som minnen,
som tillhörande det förfl utna. Arbetarkulturen betraktades kort sagt inte som ho-
tad, utsatt för en nivellering eller tillhörande ett passerat kulturstadium. Tvärtom
ansågs huvuddelen av industrisamhället och arbetarkulturen, liksom exempelvis
tjänstemännen och akademikerna, tillhöra sam- och framtiden på 1920- och
1930-talen. Delar av den äldre industrin, till exempel järnbruk, som ansågs hotade
dokumenterades däremot. Arkivens uppdrag var också att undersöka den försvin-
nande folkkulturen. Det var undersökningen av det förgångna som de fått anslag 
för; traditionsarkiven var historiska arkiv.

Däremot är det ett faktum att arbetarnas historia dokumenterades. Som fram-
gått var deras historia i mångt och mycket densamma som den mindre bemedlade
landsbygdsbefolkningens; det var landsbygdens underklass som i synnerhet under
1800-talets andra hälft blev industriarbetare. Som framgått intervjuades arbetare
och bönder av arkivets utsända. Intervjuerna rörde dock det förgångna, deras his-
toria. Som exempel kan än en gång folkskolläraren och den högt ansedde uppteck-
naren Linnar Linnarsson i Fåglavik nämnas. Från 1920-talet till 1960-talet sände
Linnarsson in tusentals uppteckningar åt både Västsvenska folkminnesarkivet och
Landsmålsarkivet i Uppsala. En tydlig bild av Linnarssons meddelares socioekono-
miska ställning fås i hans tvådelade verk By, bygd och gård – Gammal bygd och folk-
kultur i Gäsene, Laske och Skåningshärader I-II.II 342 Linnarssons berör rör nästintill
uteslutande årtiondena efter 1800-talets mitt, det ”förindustriella” samhället. Till
exempel tas äldre jordbruk, boskapsskötsel, jakt, fi ske och skogsbruk huvudsak-
ligen upp som näringsgrenar medan industrierna i det stora hela utelämnas, lik-
som det moderna jordbruket. Källmaterialet består av Linnarssons egna uppteck-
ningar. De nitton främsta meddelarna, ”sagesmän av verkligt gammal stam”, fi nns
presenterade i två kapitel.343 Meddelarna var huvudsakligen födda på 1840- till
1870-talet och vid bokens publicering var endast en av dem i livet. De intervjuade
hade haft fäder som huvudsakligen livnärde sig som jordbrukare; hemmansäga-
re, arrendejordbrukare, torpare och backstugusittare/dagsverkare. Granskar man
Linnarssons meddelares egna yrken framträder en annan bild, helt i linje med den
allmänna utvecklingen vad gäller fördelningen mellan yrkesgrupperna. För två av 
de tre kvinnorna är yrket angivet. En var soldathustru medan den andra livnärde
sig på hemhjälp och glasbruksarbete. När det gäller de sexton manliga meddelarna 
livnärde sig sex personer som jordbrukare. Fem av dessa rubriceras som ägare även
om några av dem först sent i livet friköpt sin mark. Tre meddelare omnämns som
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soldater med bisysslor som jordbruk, sten- och cementarbete. Två var skomakare 
respektive byggnadssnickare. Fyra personer var arbetare vid Fåglaviks glasbruk, 
grundat 1874, efter att i sin ungdom tjänstgjort som drängar eller statare.344 Som 
många andra upptecknare intervjuade således Linnarsson arbetare. Men lika lite 
som han frågade de lantbrukare han mötte om det moderna jordbruket ställde 
han frågor till arbetaren om hans eller hennes samtid. För Linnarsson ville, lik-
som arkiven, dokumentera historien och minnen; utdöende traditioner, seder och 
bruk. I hans böcker omnämns således enbart Fåglaviks glasbruk liksom moderna 
jordbruksmetoder i förbigående; som slutet på en lång utvecklingshistoria och som 
bygdens framtidshopp.

Att ett allt större intresse för en specifi k arbetarkultur växte fram under 1940-
talet kan förklaras på ett liknande sätt. Om arkiven på 1920-talet, genom inter-
vjuer med äldre människor, ansåg sig kunna dokumentera årtiondena närmast 
efter 1800-talets mitt kom den bortersta gränsen på 1940-talet att förfl ytta sig 
tjugo år framåt, till 1800-talets slut. Slutet av 1800-talet kan också betraktas som 
industrisamhällets defi nitiva genombrottsperiod. Samtidigt formerades arbetarrö-
relsen. Fackliga organisationer i modern tappning började bildades på 1870-talet, 
1889 grundades SAP, 1897 antogs dess första partiprogram och 1898 grundades 
LO. På 1940-talet kom arbetarrörelsens egna traditioner i allt högre utsträckning 
att upplevas som hotade. I samma ordalag som när det gäller landsbygdens tra-
ditioner kom till exempel Fredrik Ström inför riksdagen år 1938 att betona att 
nykterhetsrörelsens och arbetarrörelsens äldsta generation började dö ut – det var 
av stor vikt att tillvarata dess traditioner innan det var för sent.345 Det var bråttom 
att tillvarata minnena kring våra äldre industrier, betonade Ström:

Den nuvarande tiden nivellerar mycket hastigare och i mycket större omfattning 
än vad fallet var tidigare. Genom den stora omskiftelsen i befolkningen, genom 
kommunikationerna, genom utvandringarna, genom industriens växt, genom om-
daningen av byar och platser etc. försvinner det gamla allt hastigare; det är den 
allra största vikt, att man här inte förlorar någon tid. Må vi blott minnas, att en hel 
mängd av våra gamla bruk – järnbruk, glasbruk o.s.v. – äro nedlagda. Befolkningen 
där försvinner. Jag har varit och besett många av dessa nedlagda gamla hyttor och 
bruk. De äro som gamla fästningar, över vilka mossa och träd växa. Det gäller att 
uppteckna vad som fi nns kvar i en sådan bygd av levande tradition, och att rädda 
det som fi nns i minnet hos de gamla människor, som ännu bo kvar på dessa platser. 
Det är en mycket rik tradition, som det här gäller att få upptecknad. Vidare hotas 
en del av vår gamla bondekultur att i sin gamla form förändra gestalt. Det är tidens 
lösen, men det är av en oerhörd vikt, att vi bevara vad som är knutet till denna 
gamla nationella kultur.346

Det är uppenbart att arbetarkulturen vid tiden för andra världskriget inte längre 
sågs som något som bara tillhörde sam- och framtiden. Fredrik Ström, som till-
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hörde dem som allra ivrigast propagerat för allmogens kultur, såg nu vikten av att
rädda den förhållandevis nya arbetarklassens minnen. Trevande började också ar-
kiven att mer systematiskt iscensätta en ny räddningsaktion av arbetarnas minnen
samtidigt som dokumentationen av det förindustriella samhället genom intervjuer
de facto blev allt svårare att genomföra. Nu var det arbetarminnena som skulle
räddas innan det blev för sent. Vid Nordiska museet påbörjades en omfattande in-
samlingen av s.k. arbetarminnen, med start 1945. Den tidiga och hotade arbetar-
kulturen skulle nu dokumenteras. Fokus låg på det förfl utna och inte på samtiden.
Nu, menade arbetarminnesprojektets drivande kraft Mats Rehnberg, var det hög 
tid att dokumentera ”industrialismens födelsetid”, ”det industrialistiska genom-
brottet och de första generationerna industriarbetare”.347 Målsättningen och reto-
riken liknar i mångt och mycket det som tjugo år tidigare gällt dokumentationen
av allmogesamhället.

Viktigt att ha i åtanke är även att det var samma arkiv och dessutom i stor
utsträckning samma forskare som tidigare inriktat sin verksamhet mot jordbruket
och landsbygdens traditioner som nu kom att propagera för och aktivt dokumen-
tera städernas såväl som arbetarnas specifi ka kultur. Till exempel började göte-
borgsarkivet, som sina systerarkiv, på 1940-talet i allt högre utsträckning samla in
fabriksarbetarnas traditioner. Detsamma gällde Nordiska museet. Sigurd Erixon,
som redan på 1920-talet varit delaktig i Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap
och författat artiklar till dess tidskrift, intensifi erade nu dokumentationen av annat
än landsbygds- och jordbrukstraditioner. Tidigt dokumenterade Erixson bruksar-
betare och på 1940-talet publicerade han exempelvis Stockholms hamnarbetare för 
fackföreningsrörelsens genombrott.tt 348 Gösta Berg, som redan på 1920-talet betonat
att dokumentationen av både arbetarrörelsens historia och arbetarnas liv var ”yt-
terst angelägen”, engagerade sig på 1930-talet för projektet Den svenska arbetar-
klassens historia.349 John Granlund, Albert Nilsson-Eskeröd och Mats Rehnberg 
deltog som författare.350 Gunnar Granberg, som disputerade på en studie om
skogsväsen, dokumenterade Stockholms folkminnen. Tiden som stod i fokus var
1875–1900 och merparten av meddelarna var en del av arbetarklassen.351 Under
det sena 1930-talet och tidiga 1940-talet spred Nordiska museets tjänstemän frå-
gelistor såsom Statare (1938),e Industriprodukternas begynnelse i bygderna (1941),a
Fabriksarbetare (1942) och e Glasbruksarbete (1942).e 352 1945 iscensattes det stora pro-
jektet med att yrkesvis dokumentera arbetarnas minnen, till exempel med projekt
som ”Sågverksminnen” (1947), ”Rallarminnen” (1948) och ”Järnbruksminnen”
(1949).353 Uppsalaarkivet genomgick åtminstone delvis samma utveckling. Lars
Levander propagerade för tillvaratagandet av arbetarrörelsens andliga historia.354

Samtidigt betonade Åke Campbell att det nu var hög tid att dokumentera stads-
och brukstraditioner. Mellan åren 1938 och 1943 distribuerade Landsmålsarkivet
i Uppsala sammanlagt tretton frågelistor om stadens traditioner.355 Vidare publice-
rades en särskild Frågebok för uppteckning av städernas traditioner år 1942. Utifrånr
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arbetet med frågeboken var industrier och arbetarkulturen en del av det som skulle 
räddas, liksom exempelvis ”arbetarnas villkor före arbetarrörelsens genombrott” 
samt minnen kring ”förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare”.356 Inte heller 
undveks frågor om den tidiga arbetarrörelsens historia, vilken man nu ansågs vara 
ute i sista minuten för att kunna dokumentera:

Återgiv berättelse och minen från socialismens och fackföreningstankens uppträ-
dande i staden! Vem var den förste som framförde socialismens program i staden, 
var uppträdde han, berättelser om dessa möten, arbetarnas inställning till honom, 
arbetsgivarnas och borgarnas inställning? Återgiv berättelser om någon viss sam-
mankomst och vad därvid förehades! Det nya politiska programmets framträng-
ande bland arbetarna, föredrag och diskussioner på arbetsplatserna, olika inställning 
o.s.v.? 

De första fackföreningarna i staden, uppgifter om deras bildande, initiativta-
gare, medlemmar, avgifter o.s.v.? Återgiv berättelser om deras första tid, bemötande 

Richard Broberg, 1940- eller 1950-tal. Okänd fotograf (i privat ägo).
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från arbetsgivares och arbetares sida, av dessa föreningar framförda krav, bakslag och
framgångar, föreningarnas tillväxt! 

Berätta om strejker, deras orsaker och förlopp! Demonstrationerna och hur det
vi dem tillgick? Berätta om första-maj-tåg, när arbetarna började därmed och hur
det tillgick härvid!357

Jag menar således att det var räddningstanken primärt styrde valet av undersök-
ningsområde. Kanske kan även Carl-Martin Bergstrands med tiden alltmer ökan-
de intresse för klasskillnader på landsbygden förklaras på samma sätt. På 1930-talet
fi ck Bergstrand sig tillsänt några uppteckningar som av uppsalaarkivet ansågs som
förträffl  iga och, får man förmoda, representativa för nämnda arkivs samlingar. I
brev till Julius Ejdestam uttryckte Bergstrand, som några år tidigare tjänstgjort på 
Västra Sverges Arbetares folkhögskola, sin tveksamhet till uppteckningarna av en
rad olika skäl, bland annat eftersom de huvudsakligen rörde ”tämligen självklara 
saker, förhållanden som säkerligen kan upptecknas ungefär lika bra hundra år här-
efter?” Som exempel nämnde Bergstrand klasskillnader på landsbygden, vilka han
uttryckligen menade skulle ”bestå på landsbygden även i framtiden.”358 Uppgiften
är unik, ensam i sitt slag och egentligen svår att dra några större slutsatser utifrån.
Men klart och tydligt är att Bergstrand fokuserade på det som var utdöende, vilket
han menade att klasskillnader inte var. Det är också uppenbart att han ett årtionde
senare hade bytt uppfattning. Från 1940-talet och framåt inriktade han en stor del
av sin verksamhet mot just klasskillnader. En möjlig förklaring härtill är att han, i
takt med folkhemmets uppbyggande och strävan efter klassutjämning, med tiden
kom att betrakta klasskillnaderna som på väg att försvinna, förhoppningsvis snart
tillhörande det förfl utna och därmed även värt att bevara i arkiven som historiska 
minnen.
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4.3. Sammanfatt ning och utblickar
Generellt sett utgör uppteckningsmaterialet vid Västsvenska folkminnesarkivet
inte konstruerade skönmålningar av det förfl utna. Insamlingen var inte ägnat
åt att återspegla ett gott, anständigt och vänligt allmogesamhälle. Arkivens
insamlingsledare förnekade inte heller motsättningar, konfl ikter eller drog sig 
för att uppmuntra upptecknandet av sexualia. Istället var insamlingsledarna 
högst medvetna om att föreställningen om ”den gamla goda tiden” var en
efterkonstruktion; de hade själva en tvetydig inställning till det förfl utna. På 
olika sätt försökte de också aktivt verka för att en, i deras tycke, sann bild av det
förgångna skulle förmedlas genom samlingarna, en bild som innehöll både ljusa 
och mörka sidor. Gång efter annan påpekades att inget fi ck läggas till eller dras
ifrån av det berättade. I klartext instruerades också upptecknarna att till exempel
varken undvika eller censurera berättelser om sexualia.

Ingen upptecknare vid Västsvenska folkminnesarkivet, och mig veterligt inte
heller vid något annat svenskt traditionssamlande arkiv, kritiserades för att ha lämnat
en alltför mörk eller ljus skildring av det utdöende allmogesamhället. Frekvent
ställdes också frågor, både av göteborgsarkivet och exempelvis Landsmålsarkivet
i Uppsala, rörande brott och straff , sexualia, klasskillnader, (avsaknaden av)
fattigvård, osämja, fruktan och så vidare. Ämnena kan inte anses ha undvikits.
Snarare har de lyfts fram, troligtvis beroende på medvetenheten om svårigheten
för enskilda upptecknare att ta upp dylika ämnen i en intervjusituation. Gång 
på gång rapporterade också enskilda upptecknare om meddelares tystnad såväl
som om att problem uppstod då känsliga ämnen togs upp. Etiska problem,
förtegenhet och självcensur från upptecknarnas sida ser jag som den huvudsakliga 
förklaringen till en eventuell underrepresentation av berättelser om känsliga ämnen
vid Västsvenska folkminnesarkivet och dess svenska systerarkiv. Kort sagt gavs de
enskilda upptecknarna en närmast oinskränkt möjlighet att teckna en positiv 
och/eller negativ bild av det förfl utna. Upptecknarna fi ck möjlighet att skildra 
klasskillnaderna, kampen och nöden, det vill säga det som stundtals lyftes fram
som arbetarrörelsens svenska historia.

Västsvenska folkminnesarkivet och dess upptecknare fokuserade inte heller på 
landsbygdens besuttna på bekostnad av mindre bemedlade grupper i allmänhet
och arbetare i synnerhet. Snarare anammade arkivets insamlingsledare en bred
defi nition av folkbegreppet, vari arbetare såväl som jordbrukare och hantverkare
inrymdes. Däremot uteslöts i hög utsträckning överklassen såväl som etniska 
minoriteter. I praktiken valde upptecknarna huvudsakligen sina meddelare
bland ”småfolket”, mindre bemedlade äldre landsbygdsbor, oavsett yrkestitel. En
jämförelse mellan meddelarnas sociala tillhörighet och normalpopulationen på 
1870- och 1880-talen visar vidare att jordbrukare inte tycks vara överrepresenterade
i traditionssamlingarna, snarare tvärtom. Ett brett folkbegrepp anammades även
av den politiska vänstern under 1900-talets första hälft.
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Arkivens målsättning var att rädda en utdöende kultur. Få, om någon, ville
dock återgå till det förfl utna, vilket inte heller ansågs vara möjligt. Utvecklingen
uppfattades generellt som positiv även om en del av samhällsförändringarna 
ansågs ha sina avigsidor. Inte minst kunde de hastiga samhällsförändringarna 
leda till rotlöshet. Att dokumentera och lyfta fram delar av det förfl utna kunde
således vara ett sätt att söka bromsa en utvecklingstakt som ansågs gå för fort.
Både bland politiskt radikala och konservativa fanns en utbredd föreställning 
om det harmoniska allmogesamhället. Från högerhåll kunde dess upphörande
förklaras genom att betona en samverkan mellan industrialism, internationalism
och socialism. Företrädare för den politiska vänstern kunde istället lyfta fram
industrialismen, en felaktig nationalism i kombination med hejdlös kapitalism
som nivellerande faktorer. Samtidigt lyftes lika ofta det förgångnas orättvisor
fram för att tydliggöra behovet av förändring eller legitimera redan påbörjade
förändringsprocesser. Ett orättvist förr kunde således fungera som ett sätt att påvisa 
samtidens förträffl  ighet.359

Dokumentationen av folkets liv och minnen var stundtals resultatet av en längtan
efter en svunnen guldålder, efter en tid innan industrialism och/eller socialism.
Men lika ofta utgjorde insamlingsverksamheten ett led i försöken att legitimera 
de pågående och främst socialdemokratiskt genomdrivna samhällsförändringarna 
genom att lyfta fram den äldre tidens orättvisor och på så sätt påvisa den positiva 
utvecklingen av Sverige. Dokumentationen av folkets minnen kan härvidlag delvis
förstås som en del av de välfärdsreformer som genomdrevs under mellankrigstiden.
På samma sätt kan stämplandet av det traditionella bondesamhället på 1920-
och 1930-talen, men inte arbetarrörelsen och industrialismen, som historia och
minnen även ses som en del av folkhemmets uppbyggnad.360

Arbetarkulturen betraktades däremot, under 1920-talet och början av 1930-
talet, till största den som något som tillhörande framtiden. Visserligen fanns
tidigt ambitionen att dokumentera såväl arbetarrörelsen som den specifi ka 
arbetarkulturen tidigt men fram till 1940-talet koncentrerade arkiven och dess
anställda sig på det som främst ansågs vara hotat, det vill säga allmogekulturen. I
takt med att det förindustriella allmogesamhället blev allt svårare att dokumentera 
medelst intervjuer och arbetarrörelsens egna tidiga traditioner i ökad utsträckning 
upplevdes som utdöende började också arkiven i allt högre utsträckning engagera 
sig för dess räddande. Det är räddningstanken, och inte ett medvetet förnekande av 
arbetarkulturen, som är den huvudsakliga förklaringen till att arkiven inledningsvis
kom att koncentrera arbetet kring det förindustriella allmogesamhället. 
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5. Kampen om folktraditi onen

Hösten 1964 gick Carl-Martin Bergstrand i pension efter att ha varit föreståndare 
för Västsvenska folkminnesarkivet i drygt trettio år. Han var pessimistisk inför 
traditionsarkivens framtid. ”Vill till om man inte skulle sluta upp om ett par år 
och försöka samla folkminnen här i Sverige!”, utbrast Bergstrand i brev till institu-
tets styrelseordförande Folke Ström.1 Årtionden av inom- och utomvetenskapliga 
maktkamper hade satt sina spår. Men framför allt var det med vemod som han 
konstaterade att allt mindre och framförallt sämre material bärgades till arkivets 
samlingar; en tanke som Bergstrand inte var ensam om. Sigfrid Svensson var av 
samma åsikt. ”Traditionsupplösningens problem har på många håll upplöst sig i 
traditionsinsamlingens faktum”, påpekade han 1961 för att därefter konstatera: 
”Det fi nns ofta inga fl er svar på de frågor som de äldre frågelistorna uppställde.”2

De tidigare uttryckliga målen för verksamheten blev under 1950- och 1960-talen 
allt svårare att uppfylla samtidigt som inga nya ramar för insamlingsverksamheten 
formulerades. Kort sagt var traditionsarkiven i kris. Som ämne höll folklivsforsk-
ningen på att förändras. Både Bergstrand och Svensson insåg vad som komma 
skulle. På kort tid förändrades traditionsforskningen drastiskt. En skiljelinje mel-
lan ”gammal” och ”ny” etnologi upprättades. Traditionsarkiven hamnade i skott-
gluggen. 

Företrädare för den ”nya” etnologin kom att kritisera eller rentav göra upp 
med sina ämnesföreträdare. Det var inte bara ämnets äldre forskningstradition 
som övergavs utan även mer eller mindre dess primära källmaterial – traditions-
arkivens samlingar. Materialet kritiserades; de äldre traditionssamlingarna antogs 
mer än något annat återspegla traditionsforskarnas värderingar och föreställningar 
om det äldre allmogesamhället. Föreställningen om traditionsarkiven som ett en-
hetligt och borgerligt projekt vann närmast hegemoni bland de ”nya” etnologerna. 
Än idag är föreställningen som helhet sällan ifrågasatt.

Inspirerad av senare decenniers debatter kring historiebruk och refl exivitet har 
jag ingående granskat traditionsinsamling i idé och praktik. Förutom traditionsin-
samling som en rikspolitisk fråga har jag även undersökt arkivpersonalens/forskar-
samhällets respektive upptecknarnas verksamhet, bruk av och syn på folkets min-
nen. Mitt övergripande syfte är att fördjupa förståelsen för traditionssamlingarna 
och deras tillkomstprocesser. Som en del härav har jag kritiskt prövat det nutida 
forskarsamhällets dominerande bild av insamlingsverksamheten som ett enhetligt 
och borgerligt projekt. Fokus har legat på kritikernas huvudargument, indelade i 
tre tematiska områden: 
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● Konservatism och nationalism. Var traditionsinsamlingen ett enhetligt nationa-
listiskt projekt, närstående samtida politisk konservativ ideologi? 

● Elitens motbilder. Hur gick insamlingen till? Vems bild av det folkliga kulturar-
vet är det vi idag möter genom samlingarna? 

● Nostalgi och idealisering. Var insamlingen primärt ett idealiserande projekt, ettgg
uttryck för nostalgiskt tillbakablickande? Vilka var folket?

När det gäller den praktiska insamlingsverksamheten är undersökningens ex-
empel huvudsakligen hämtade från Västsvenska folkminnesarkivet i Göteborg.
Undersökningsperioden är 1919–1964, med fokus på mellankrigstiden då tradi-
tionsinsamlingen var som intensivast.

Att  minnas det förgångna
Som sina kolleger hade Carl Wilhelm von Sydow en mångfacetterad inställning 
till folkkulturen, det förfl utna och samtiden. Stundtals framställde han den förin-
dustriella landsbygden som ideal men samtidigt valde han själv att leva i en stad.
Vid några tillfällen betonade han tidens allmänna nivellering för att andra gånger
istället omnämna samhällets utveckling i positiva ordalag. I von Sydows instruk-
tionsskrifter framstår ”folket” ibland som förkroppsligade företrädare för den
gamla goda tiden; i andra sammanhang framhöll han tvärtom mindre smickrande
sidor av det förgångna, stundtals rentav oanständiga. Samtidigt som han skrev om
den svenska kulturens storhet engagerade han sig nästintill lika kraftfullt i världs-
språksfrågan och för tillvaratagandet av irländsk folkkultur.3 von Sydows mångfa-
cetterade inställning till nationalismen, det förfl utna och samtiden var, hävdar jag,
karaktäristisk för det tidiga 1900-talets traditionsinsamling och dess förespråkare.
Förvisso var insamlingen, som tidigare forskare framhållit, stundtals starkt präglad
av nostalgi. Men min undersökning visar att den i minst lika hög grad var genom-
syrad av utvecklings- och framtidstro.4

Att ett brott ägt rum mellan det gamla och det nya Sverige sågs som ett faktum
i början av 1900-talet. Tanken att allmogekulturen nivellerades var okontroversiell
hos den politiska högern såväl som hos vänstern, bland riksdagsmän, traditions-
forskare, upptecknare och med all sannolikhet även hos en stor del av den svenska 
befolkningen. De som samlades kring arbetet vid traditionsarkiven var överens
om vikten av att den gamla kulturen dokumenterades innan den helt försvann.
Räddningstanken genomsyrade hela verksamheten; dess betydelse kan inte över-
skattas. Men att aktörerna var överens om att folkkulturen borde tillvaratas betyder
inte att de var överens om defi nitionen av begrepp som folk, folkminnen eller
fosterländskt.

Waldemar Liungman på den yttersta högerkanten och hans motsvarighet på 
vänstersidan, Fredrik Ström, utgör betecknande exempel härpå. Båda påpekade
vikten av folkminnenas tillvaratagande och deras nationella karaktär. De samar-
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betade för saken med sina politiska meningsmotståndare. Samtidigt använde de 
båda folkets minnen i sin politiska strävan att bibehålla och förändra delar av det 
samtida samhället. Medan Liungman betonade att arbetarrörelsen var ett av de 
främsta hoten mot den svenska folktraditionen framställde Ström allmogemannen 
och industriarbetaren som bröder, förenade av både blodets, traditionens och in-
tressets band. Bevis för folkets traditionella upprorslystnad och frihetssträvan fann 
Ström i folkdiktningen medan Liungman istället såg hur det ”nedärvda german-
ska rättsmedvetandet” hotades av traditionsnivelleringen vilken åtminstone delvis 
ansågs bero på hans politiska motståndares försök att reformera samhället. Ström 
fann en uråldrig demokratisk tendens i folkdiktningen medan Liungman istället 
tycks ha betraktat den allmänna rösträtten som påtvingat Sverige utifrån, i strid 
mot traditionella folkliga principer.5

Av exemplen, liksom av min undersökning, framgår att folket och dess minnen 
kan betraktas som en outtömlig reservoar ur vilken exempelvis politiker, forskare 
och insamlare kunde hämta legitimitet eller skapa samtidsbilder och framtidsvisio-
ner. Kort sagt fanns det fl era orsaker till att vilja bevara folkets minnen; några har 
blivit särskilt synliga i sammanhanget:

● Att hantera förändring
● Att skapa gemenskap
● Att tydliggöra (behovet av) samhällsutveckling
● Att ge legitimitet6

Carl Wilhelm von Sydow. Okänd fotograf (Folklivsarkivet i Lund).
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Företrädare för såväl den politiska vänstern som högern menade att en fara med
brottet mellan det gamla och det nya och med den hastiga samhällsomvandlingen
var att det kunde leda till rotlöshet. Dokumentationen av minnen från det förfl utna 
blev härvidlag ett sätt att hantera förändringar genom att återknyta till traditionen
i en upplevd alltmer föränderlig samtid, att ”överbrygga moderniseringens
sprickor.”7 Nordiska museets, ”Känn dig själv!”, illustrerar tanken väl. 

Traditionsinsamlingen var också ett sätt att skapa, vidmakthålla eller förstärka 
gemensamma förfl utenheter och identiteter.8 Till exempel var ett av syftena 
med den dalsländska upptecknaren A.G. Bördhs verksamhet att tydliggöra den
gemensamma dalsländska folkliga historien; härigenom ville han begränsa den för
landskapet hotande emigrationen såväl som urbaniseringen. Indirekt kan detta i
vissa fall ses som ett sätt att dölja eller minska sociala motsättningar; gemenskap
skapar ansvar.9 Skapandet av gemenskaper via kulturarvet kan samtidigt innebära 
att andra grupper utesluts, vilket ibland närmast var en medveten strategi. Med
hjälp av folket, folkets minnen och insamlingen därav betonade exempelvis
socialdemokratin sambandet mellan arbetaren och bonden, de hade samma historia,
tradition och intressen. Högern däremot lyfte fram andra delar av traditionen för
att tvärtom splittra jordbrukare och arbetare; istället betonades det traditionellt
starka bandet mellan rikets styrande, konungen och folket (läs: bönderna). På 
liknande sätt skapades gemenskaper och olikheter utifrån folktraditionen rörande
förhållandet mellan exempelvis svenskt–utländskt och dalsländskt–värmländskt.10

Traditionsnivelleringens orsaker sågs huvudsakligen som positiva. Folklig 
bildning, förbättrade kommunikationer och en allmänt ökad levnadsstandard
var några av de faktorer som främst bidrog till allmogekulturens sönderfall. Det
gällde att rädda rester från ”lägre” kulturstadier som göteborgsfolkloristen Martin
Lundqvist uttryckte det.11 Att lyfta fram nivelleringen eller ett orättvist, vidskepligt
och oteknologiskt ”förr” var ett sätt att tydliggöra utvecklingen; att visa hur långt
lokalsamhället eller nationen hade framskridit alternativt hur mycket som återstod
att göra.12 Även på ett annat sätt var traditionsinsamlingen närmast ett utryck 
för framtidstro. Dokumentationsverksamheten handlade primärt om att rädda 
minnena från den döende eller i många avseenden rentav utdöda kulturen till
forskningen; involverade i verksamheten försökte sällan återskapa eller återuppliva 
äldre seder, bruk och trosföreställningar. I en artikel om organiseringen av 
traditionsinsamlingen anno 1928 framhölls att allmogekulturen inte längre fi ck 
leva ”utan trängdes undan av livskraftigare och bättre rustade kulturformer. Den
förtjänar att få en hedersam begravning och ett minnesmärke i arkiven.”13 På ett
liknande sätt framhöll traditionsforskaren Sigfrid Svensson att ”vi vill inte återvända 
till de hemska förhållandena förr, det fi nns inte något reaktionärt i att studera det
förfl utna.”14 Genom stämplandet av allmogekulturen som historia, kulturarv och
minnen markerades dess utträde från det moderna Sverige.15 Insamlingen kan ur
detta perspektiv förstås som ett bokslut över allmogekulturen. Genom att arkivera 
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den som minnen och defi niera den som historia underlättades de i samtiden 
pågående samhälleliga förändringarna. Det uteslöt inte att man som en del av 
framtidsbygget kunde inspireras av äldre kulturyttringar som folklig musik, dans 
och dikt.

Av det ovanstående framgår att traditionsinsamlingen kunde användas för att 
ge legitimitet. Från det förfl utna kunde vidare föredömliga och avskräckande ex-
empel hämtas, som ett sätt att bromsa en alltför snabb utvecklingstakt eller som 
manande till efterföljd vad gällde framtidsbygget.16 I undersökningen har jag visat 
hur ”folkets minnen” närmast fungerade som en reservoar. Genom att medvetet 
eller omedvetet lyfta fram vissa aspekter från ”det gamla samhället” och placera 
in dessa i ett nytt kontextuellt sammanhang kunde legitimitet hämtas, vilket ar-
betet åt Västsvenska folkminnesarkivet gav utrymme åt. I folktraditionen kunde 
enskilda brukare fi nna tecken på individers, hembygders, klassers, nationers el-
ler rentav hela mänsklighetens storartade utveckling eller pågående förfall. Folket 
kunde (och kan) i såväl uppteckningarna som studierna utifrån dem framställas 
som gott eller ont, underutvecklat och ologiskt eller som väktare av den svenska 
folksjälen. Det gamla samhället beskrivs också i Västsvenska folkminnesarkivets 
samlingar ömsom som harmoniskt, ömsom som konfl iktfyllt. Ur detta perspektiv 
fungerade folkets minnen och det förgångna närmast som antiteser i förhållande 
till meddelarnas, upptecknarnas och forskarnas egen samtid. Utifrån dokumen-
tationen av det förgångna kunde kritik riktas mot förändringar, eller bristen på 
förändringar av det samtida samhället.17

Dokumentationen av folkets minnen som en i samtiden viktig del av det all-
männa historiemedvetandet var en del av den politiska kampen. Ytterst handlade 
det om att kontrollera den allmänna opinionen, att upprätta kontinuitet mellan 
det förgångna, samtiden och framtiden på ett nationellt, regionalt eller lokalt plan. 
Redan av det ovanstående framgår dessutom att det inte fanns en utan fl era fö-
reställningar om vad som var en ideal uppteckning. Folket och dess minnen var 
något som alla gjorde anspråk på, oavsett politisk ståndpunkt. Kort sagt var doku-
mentationen av folkets minnen ett långt ifrån enhetligt projekt; tvärtom var det på 
en rad punkter ytterst heterogent.

Arbetarrörelsen, folket och dess minnen
Tidigare forskning har i stor utsträckning betraktat traditionsinsamling som en 
politisk reaktionär verksamhet. En idealbild av det gamla, äkta och harmoniska 
samhället sägs ha byggts upp som kontrast till det moderna Sverige, uppfattat som 
inautentiskt och på många sätt degenererat. Arkivens insamlingsverksamhet ses i 
högsta grad som ett kulturkritiskt projekt med vilket bonden gjordes till förebild 
(men också till arbetarens motsats). Agneta Lilja ser verksamheten som riktad mot 
arbetarrörelsen medan Jonas Frykman har framhållit att arkiven legitimerade be-
stående olikheter mellan befolkningslager. Eventuella radikala traditionsforskare 
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framställs som undantagen som bekräftar regeln att insamlingen av folkets minnen
var ett konservativt projekt.

I min undersökning har jag visat att företrädare för både den politiska vänstern
och högern intresserade sig för tillvaratagandet av folkets minnen. Insamlingenh
kunde vara ett led i att utmana eller försvara den borgerliga ideologin. I synnerhetr
framstår traditionsinsamlingen som ett politiskt radikalt projekt. I riksdagen var
det primärt vänstern, socialdemokraterna och inledningsvis liberalerna, som under
mellankrigstiden engagerade sig för arkiven och deras verksamheter. Faktum är att
stora delar av SAP:s partielit förekommer som motionärer och/eller debattörer för
tillvaratagandet av folkets minnen. Vidare tillhörde ett stort antal av traditions-
forskarna den politiska vänstern. Endast några få ställde sig avvisande gentemot
arbetarrörelsen, desto fl er publicerade sig i dess tidskrifter, föreläste vid dess folk-
högskolor och/eller var partianslutna. För insamlingsverksamheten särskilt bety-
delsefulla forskare som Sven Liljeblad, Sigfrid Svensson, Carl-Martin Bergstrand
och Åke Campbell stod, åtminstone inledningsvis, arbetarrörelsen nära. 

Förklaringen till vänsterns engagemang, menar jag, är att arkivens verksamhe-
ter överensstämde väl med vänsterns historieskrivning och syn på det nationella.
Den politiska vänstern reagerade, även om undantag fi nns, generellt sett inte mot
en nationell historieskrivning, däremot mot de konservativa varianterna därav.
Kulturhistorien, traditionsforskningen inbegripen, uppfattades till stora delar som
ett fredligare, antichauvinistisikt men lika nationellt alternativ till den konservativa 
historieskrivningens fokus på den politiska historien. Folket, inte överklassen och
deras kung, är fosterlandet menade till exempel den unge Per Albin Hansson, nära 
två decennier innan han blev statsminister.18 Folket utpekades, genom traditions-
insamlingen, som bärarna av den ursvenska kulturen till skillnad från överklas-
sens ofta internationellt färgade leverne. Samverkan mellan folket och konungen,
den lagbundna ordningen och den traditionellt kristliga fostran, som exempel-
vis högerns Arvid Lindman framhöll som kärnan i folktraditionen, behandlades
däremot sällan av traditionsarkiven.19 Istället lyftes folket fram som handlande,
agerande och som en viktig förklaringsgrund till historiska händelser såväl som
nationens utveckling. Härigenom var verksamheten kopplad till kampen för, och
senare befästandet av, den parlamentariska demokratin. Om folket var de drivande
i historien, hur kom det sig då att de inte hade rösträtt? Även ur andra aspekter
sågs insamlingen som demokratisk. Folket inte bara intervjuades utan deltog också 
i dokumentationsarbetet. David Arill var en av de traditionsforskare som kon-
tinuerligt framhöll att ”den intresserade lekmannen är vetenskapens oumbärlige
medhjälpare”; inte i något annat ämne har de outbildade uträttat så mycket som
inom traditionsinsamlingen.20 En anmärkningsvärd stor del av det tidiga 1900-
talets traditionsforskare i Göteborg och Uppsala hade även varit knutna till den
radikala studentföreningen Verdandi, för vars medlemmar kampen för allmän och
lika rösträtt var gemensam.21
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Arbetarklassens (för)historia förnekades inte av arkiven som tidigare forskare 
hävdat – tvärtom. De oprecisa defi nitionerna av begreppet ”folk” som användes av 
bland annat Västsvenska folkminnesarkivets insamlingsledare inkluderade, fram 
till stadsundersökningarna på 1930-talet, såväl jordbrukare som arbetare på lands-
bygden och därefter även de ”bredare folklagren” i städerna. I praktiken var med-
delarna huvudsakligen, för att använda David Arills ord, ”bönder och köpmän, ar-
betare och fi skare, gubbar och gummor”.22 Totalt sett tycks varken uppsalaarkivets 
eller göteborgsarkivets meddelare ha skilt sig nämnvärt från normalpopulationen i 
Sverige under 1870- och 1880-talen, det vill säga arkivens primära undersöknings-
period. Framför allt var det ur landsbygdens breda allmänhet som meddelarna 
valdes.23 Meddelarna var ofta småbrukare, hantverkare, soldater, rallare och olika 
sorters arbetare. Landsbygdens underklass prioriterades framför dess överklass; 
meddelare som var herrgårdsägare, storbönder och präster tillhörde ovanlighe-
terna. Därmed dokumenterades i hög grad det som i samtiden uppfattades som 
arbetarklassens historia. Socialdemokraten Per Edvin Sköld, som var den som på 
1920-talet ivrigast propagerade för traditionsinsamlingen i riksdagen, var en av 
många som betonade att den svenska arbetarklassen var av ungt datum. Länge, 
betonade Sköld, låg den ”ännu fördold, dels i bondeklassen, som skulle komma 
att sända många av sina söner och döttrar in i den industriella grottekvarnen, och 
dels i den tidens båda största folkgrupper: hantverksgesällerna och tjänstehjonen 
på land och stad.”24

Av citatet ovan framgår, liksom av min undersökning, att industrisamhället inte 
var okontroversiellt bland det tidiga 1900-talets socialister. Tvärtom var drömmen 
om den röda stugan och vurmen för det förgångna utbredd bland tidens vän-
ster.25 På samma gång betonade dock företrädare för vänstern, i synnerhet social-
demokratin, stundtals folkets av tradition oppositionella sinnelag mot orättfärdiga 
maktinnehavare samt de fattigas ständiga kamp för överlevnad; tankar som kunde 
vidimeras genom dokumentationen av folkets minnen. Härigenom kunde även 
den svenska arbetarrörelsens (för)historia tecknas. Som jag visat här undvek tra-
ditionsarkiven inte ämnen som det förgångnas nöd och orättvisor. Fredrik Ström, 
Sigfrid Svensson, Lars Levander och Carl-Martin Bergstrand utgör några exem-
pel på forskare som tydliggjorde klasskampens historia genom sin verksamhet. På 
samma sätt kunde upptecknare, som den nämnda Sonja Henningsson, lyfta fram 
och tolka delar av det förgångna för att tydliggöra den historiska kampen mot 
samhällets orättvisor. Ett sådant bruk av folkets minnen gav samtidigt legitimitet 
åt den politiska vänsterns samtida försök att förändra samhället.26

I likhet med 1970-talets unga etnologer var ett stort antal av det tidiga 1900-
talets unga folklivs- och folkminnesforskare politiskt radikala. 68-generationens 
etnologer ville föra en kamp för folket, återerövra dess kultur och skriva en mer 
demokratisk historia underifrån.27 Som jag visat framfördes nästintill identiska 
tankar av fl era av det tidiga 1900-talets mer framträdande traditionsforskare såväl 
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som av de riksdagsmän som allra ivrigast engagerade sig i frågan. På samma sätt
är det uppenbart att de unga och radikala ämnesföreträdarna, oavsett om de var
aktiva på 1920- eller 1970-talet, försökte distansera sig från en tidigare och vad de
ansåg vara en borgerlig och samhällsbevarande historieskrivning.28 

En intressant parallell är det folkloristiska intresset i Sovjetunionen, som
blomstrade efter revolutionen. Vid de ryska universiteten blomstrade ämnet un-
der 1900-talets första hälft och folkloristklubbar skapades vid fabriker såväl som
arbetarkollektiv. Ryska folklorister, till exempel Vladimir Propp, var internationellt
kända. Folktraditionen var folkets och inte överklassens skapelse och historieskriv-s
ning och därför av särskilt intresse, i Sovjetunionen såväl som Sverge (som Sverige
ofta stavades av radikala i början av 1900-talet).29

En folkligare historieskrivning
En väsentlig del i uppfattningen om traditionsarkiven som ett borgerligt projekt är
vidare antagandet att uppteckningssamlingarna primärt återspeglar forskarnas syn
på det förgångna. Bland annat genom snäva defi nitioner, detaljerade frågelistor
om noggrant utvalda ämnen, hårt hållna upptecknare och ”rättning” av inkommet
material antas forskarna ha lyckats med sin målsättning, att skapa ideala uppteck-
ningar i enlighet med sina egna preferenser. Därmed ses de äldre traditionssam-
lingarna i våra folklivs- och folkminnesarkiv huvudsakligen som avspeglingar av 
hur traditionsforskarna och deras samhällsklass betraktade det förfl utna, folket och
dess minnen i ljuset av sin egen samtid, livssituation och ideologier. Bilden av det
förfl utna, har tidigare forskning hävdat, skulle idag ha sett annorlunda ut om bara 
upptecknarna och meddelarna i högre grad tillåtits göra sina röster hörda.30 Med
min undersökning har jag nyanserat denna beskrivning och presenterat en delvis
motsatt tolkning.

Under undersökningsperioden försökte företrädarna för Västsvenska folkmin-
nesarkivet och dess systerarkiv på olika sätt medverka till att folkets minnen tillva-
ratogs ”wie es eigentlich gewesen”. Närmast som ett mantra upprepade arkivens
insamlingsledare gång på gång: skriv sant, lägg inte till eller dra bort något från det
berättade; förmedla folkets berättelser, berättade med folkets röst, till arkivet i så 
oförvanskat skick som möjligt.

Av samma orsak skulle en ideal upptecknare klä sig, prata och bete sig så att
han eller hon minimalt påverkade berättaren och därmed även det berättade. Det
gällde att inte bara uppträda ”blott som upptecknare och utfrågare” utan allra helst
att umgås med meddelarna ”under ömsesidigt tankeutbyte.” I Landsmålsarkivet
i Uppsalas instruktioner förklaras det hela närmare: ”Bo om möjligt i bondgård,
deltag i måltiderna i gården etc. Genom en dylik otvungen samvaro med sages-
männen vinner ni en inblick även i folktraditionen, som är ovärderlig! Minns att
mycket av det värdefullaste materialet över huvud taget ej kan nås genom utfråg-
ning.”31 Idealet var därför, under större delen av undersökningsperioden, upp-
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tecknare som själva var en del av ”folket” och som därmed, för att nyttja David 
Arills ord om upptecknaren Edvard Olsson, ”inte behövt utforska en främmande 
värld.” Istället hade Olsson, ”som många andra av våra främsta traditionsbevarare 
berättat om ett liv, som han känt till, och om människor som varit hans egna.”32

Traditionen skulle förstås inifrån. Per Edvin Sköld, själv utbildad folkminnesfors-
kare, var en av dem som betonade: ”Folkminnesforskningen har infört ett nytt 
historiskt betraktelsesätt ifråga om den folkliga traditionen. Man står icke längre 
och ser på traditionen med nutidens ögon och utifrån. Man försöker se inifrån 
med den tidens ögon, då traditionen levde som friskast.”33

På samma sätt var Västsvenska folkminnesarkivets såväl som systerarkivens före-
trädare medvetna om betydelsen av utformningen av frågelistor och pristävlingar. 
Göteborgsarkivets frågeböcker innehöll primärt frågor av öppen karaktär medan 
de mer detaljerade frågelistorna från exempelvis Landsmålsarkivet i Uppsala en-
kom skulle användas som inspirationskälla och inte följas rad för rad vid intervju-
tillfällena. Starkt betonades vikten av att inte lägga svaren i munnen på medde-
larna. Vidare var Västsvenska folkminnesarkivets insamlingsledare högst medvetna 
om att förtegenhet hos meddelarna och etiska problem hos upptecknarna kunde 
leda till att känsliga uppgifter varken berättades eller nedtecknades. Därmed fanns 
risken att traditionssamlingarna skulle komma att återspegla föreställningen om 
den gamla goda tiden, en risk som insamlingsledarna med hjälp av instruktioner 
och frågeställningar försökte undvika. Gång på gång betonades därför att uppteck-
narna skulle nedteckna vad meddelarna svarade, inte vad man tyckte att de borde 
svara. ”Försök inte att själv ’bättra på’ språk eller innehåll genom att på egen hand v
lägga till eller taga ifrån. Allt sådant är förfalskning av folktraditionen.”34 Frågor 
som möjliggjorde tecknandet av den gamla goda tiden eller dess motsats ställdes, 
bland annat om samhällsklasser, sexualia, fattigdom, brott, sjukdom och död. Det 
fi nns inget exempel på att Västsvenska folkminnesarkivets insamlingsledare refuse-
rat material för att det gav en för mörk bild av det förfl utna; inte heller fi nns något 
som tyder på att dylika ämnen undveks av insamlingsledarna. Över huvud taget 
var refusering eller censurering av insänt material sällsynt.

Givetvis efterfrågades i hög grad forskningsaktuella ämnesområden och pri-
märt nedtecknades sådant som upptecknarna bedömde vara av intresse. Men en 
övergripande tanke var att folkets minnen i oförvanskat skick skulle bevaras åt 
eftervärlden; allra helst nedtecknade av folket självt. Det var en demokratisk rät-
tighet, en tanke som under det tidiga 1900-talet stod nära den politiska vänsterns 
ideologi i allmänhet och kampen för införandet (och senare bevarandet) av allmän 
och lika rösträtt i synnerhet. 

Hembygdernas historieskrivning
Samtidigt som idealet var att meddelarnas opåverkade minnen skulle införlivas 
i arkivens samlingar gavs upptecknarna i praktiken stor möjlighet att inrikta 
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verksamheten i enlighet med sina egna preferenser. Begrepp som folkminnen
och folkliv var vagt defi nierade och dess yttre gränser dessutom högst tänjbara.35

Frågelistorna var öppet hållna och/eller skulle endast användas som inspirations-
källa. Upptecknarna, i synnerhet bygdeforskarna, valde vilka frågor de ville ställa 
och de uppmuntrades också att ta upp sådant som arkivet inte direkt frågat om.
Äldre människor skulle intervjuas men därutöver var, som påpekats, arkivföreträ-
darnas defi nitioner av ”folk” vaga, vilket möjliggjorde för enskilda upptecknare att,
om de så önskade, huvudsakligen vända sig till exempelvis arbetare, bönder, män,
kvinnor, fattiga eller rika. Sammantaget gavs upptecknarna stora möjligheter att få 
sin bild av det förgångna införlivad i åtminstone göteborgsarkivets samlingar; en
möjlighet som också i praktiken utnyttjades.

Ungefär 2 000 personer bedrev insamling för Västsvenska folkminnesarkivets
räkning under åren 1919–1964. Min undersökning har visat att ca 150 personer
stod för nära 90 % av uppteckningarna i arkivets samlingar. Merparten av tradi-
tionssamlingarna har således skapats av en liten men högst produktiv elit, vilken
ofta stod socioekonomiskt och/eller socialt nära sina meddelare. Utmärkande för
de högproduktiva upptecknarna är deras aktivitet inom den kulturhistoriska sfä-
ren. Ofta sände de uppteckningar till olika arkiv samtidigt som de var engagerade i
hembygdsrörelsen. Flertalet upptecknare publicerade kulturhistoriska artiklar och
böcker; många har en omfattande bibliografi . Genom att vara verksamma inom
fl era olika områden inom den kulturhistoriska sfären kunde de teckna olika sidor
av lokalsamhällenas historia. I stort var de överens med arkivföreträdarna, både
om insamlingens nödvändighet och på ett övergripande plan även hur den borde
bedrivas. Utifrån två fallstudier, av A.G. Bördhs och Sonja Henningssons upp-
teckningsverksamhet, kan jag dock konstatera att enskilda upptecknare hade egna 
agendor med traditionsinsamlingen och att de även i praktiken gavs möjlighet att
förverkliga dessa, bland annat genom sina val av meddelare och ämnesområden
för intervjuerna. Riksdagsledamöterna och traditionsforskarna var således inte de
enda som använde det förgångna för att förändra sam- och framtiden; arkiven var
även viktiga för ett mer lokalt historiebruk. På samma sätt som på ett nationellt
plan handlade traditionsinsamlingen på en mer lokal eller regional nivå delvis om
en kamp om historieskrivningen, om att lyfta fram en viss del av historiekulturen,
för att forma historiemedvetandet.

Att ge sin hembygd, landskapet Dalsland, sin rättmätiga plats i historien var
A.G. Bördhs huvudsakliga drivkraft. Med sina uppteckningar såväl som sina ar-
tiklar betonade han det specifi kt dalsländska landskapets särprägel och historiska 
storhet. Verksamheten kan därmed förstås som en del av hans regionalpolitiska 
kamp för landskapet, gentemot dess (antagna) belackare. Härigenom har jag också 
tydliggjort hur hembygdskärleken inte alltid sågs som en del av fosterlandskärle-
ken; hur skapandet av lokal och regional identitet stundtals snarare riktades mot
statsmakten och/eller föreställningarna om ett gemensamt svenskt kulturarv.36



K A M P E N  O M  F O L K T R A D I T I O N E N  | 2 7 7 

Traditionsinsamlingen som ett led i lokal- och regional historieskrivning kan 
därmed ses som inlägg i kampen mellan centrum–periferi.37 Arkivens verksam-
het utgjorde, för att använda Peter Aronssons ord om hembygdsrörelsen, ”både 
en brygga till och en protest mot försöken att skapa något så storslaget som en 
svensk historia och för den delen ett svenskt folk.”38 Genom sitt val av medde-
lare betonade Bördh att det äkta dalsländska stod att fi nna hos folket, de mindre 
bemedlade landsbygdsborna, och inte hos den dalsländska överklassen. Samma 
tanke, fast mer uttryckligt framförd, genomsyrade Sonja Henningssons verksam-
het. Som socialdemokrat och dessutom konstant stående på de utsattas sida för-
sökte Henningsson med sin uppteckningsverksamhet lyfta fram missförhållanden 
från det förfl utna. Härigenom avslöjade hon föreställningen om den gamla goda 
tiden och legitimerade därmed det, på ett lokalt plan, ifrågasatta socialdemokra-
tiska folkhemsbygget.39

Utifrån studien av insamlingen i praktiken och fallstudierna av Bördhs och 
Henningssons verksamheter kan ytterligare en slutsats dras: materialet är i högre 
grad präglat av upptecknarna, deras ideologier och samhällsklasser, än av tradi-
tionsforskarnas. Genom val av meddelare och genom att medvetet eller omedvetet 
lägga fokus på vissa frågor förmedlade de eff ektivt sin bild av det förgångna till 
arkivet. Därmed kan materialet svårligen primärt ses som borgerliga motbilder 
eller arkivprodukter.

● ● ●

”Hembygdsfolk är kanske för att röra sig med aktuella termer, bygdekulturens pro-
ducenter”, påpekade A.G. Bördh i en artikel om dalsländsk kulturminnesvård.40

I en nekrolog över sin vän, folkminnesupptecknaren och hembygdsforskaren 
Emil Eklund, konstaterade Bördh att denne under sin livstid ”i viss mån skapat 
hembygd.”41 Som jag ser det var Bördhs tankar om lokal identitet insiktsfulla. 
Hembygdskärlek, menade Bördh, krävde hembygdskännedom, vilket kunde er-
hållas genom egna käll- eller litteraturstudier. Folkminnesinsamling, vid sidan av 
exempelvis släktforskning, studiet av dalsländsk konst och musik, var en del av 
hans arbete med att ”fylla” begreppet eller rentav ”skapa” hembygd genom att upp-
täcka eller rekonstruera det förfl utna. Som en viktig del av upptecknarnas samlade 
kulturhistoriska verksamhet har samlingarna därmed, och det oavsett hur man 
betraktar uppteckningarna, en stor betydelse för förståelsen av nutidens lokala och 
regionala identiteter.42

Även om det faller utanför min undersökning kan jag konstatera att Bördh, 
Henningsson och deras kolleger i mångt och mycket lyckades med att skriva sina 
hembygders historia; deras bild av lokalsamhällenas historia förmedlades eff ektivt 
till framtiden. Inte minst kontakten jag under avhandlingsarbetets gång haft med 
den västsvenska hembygdsrörelsen vittnar om att kunskapen om och intresset för 
upptecknarna och deras verksamhet fortfarande är mycket stort. Deras publikatio-
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ner har närmast blivit till kanon, en sorts lokalhistoriska monument.43 Böckerna 
läses fortfarande fl itigt, är ofta eftersökta antikvariska dyrgripar och i många fall
nytrycks dessutom faksimilutgåvor av hembygdsskildringarna, vilkas källmaterial
till stor del består av folkminnesuppteckningar. I andra fall har böcker publicerats
om de högproduktiva upptecknarna och deras verksamhet, till exempel om Selma 
Johansson, J. August Th orkelsson, Paul Olsson, Axel Henriksson, Karl Jansson,
Olaus Olsson och Karl Eriksson.44 På samma sätt har lokalhistorisk litteratur be-
stående av mer eller mindre okommenterade uppteckningar närmast exploderat
under de senaste decennierna. Åtminstone Olaus Olssons och bohusläningen Sven
Rydstrands hem har förvandlats till hembygdsgårdar medan A.G. Bördh har förä-
rats ett eget rum på Melleruds museum. Tage Heimers efterlämnade handlingar,
uppteckningar och fotografi er, utgör grunden till ett lokalhistoriskt arkiv.45

Ännu idag, decennier efter att de fl esta häri behandlade bygdeforskarna har
avlidit, präglas bilden av lokalsamhällenas historia i högsta grad av deras verksam-
het. Ska man till exempel studera livet i äldre tiders Bolstad är det svårt att komma 
förbi Bördh, gäller det Harplinge återfi nns målaren Karl A. Karlssons namn på 
en stor del av materialet, rörande Hammarö träff ar man ofrånkomligen på Olga 
Ekman-Larsson och så vidare.46 Deras bilder och urval av det förgångna, förmed-
lade genom arkivmaterial och senare egna publikationer, har i många fall blivit en
betydande del av hembygdernas offi  ciella historia, något som alla invånare på ett
eller annat sätt måste förhålla sig till. Bördhs, Henningssons och många av deras
upptecknarkollegers bilder av det förgångna till eftervärlden har med tiden ofta 
blivit till sanningar om respektive lokalsamhälles historia. 

Mycket återstår vad gäller studiet av traditionsarkivens verksamheter. Tillvara-
tagandet av folkets minnen som ett led i skapandet av lokal identitet är ännu ett
till stora delar outforskat område. Inte minst vore det intressant att mer ingående
granska den högproduktiva upptecknarelitens samlade produktion och förmed-
ling av historia. Häri ligger en viktig framtida forskningsuppgift. Detsamma gäller
en fördjupad och komparativ studie av den praktiska insamlingsverksamheten.
Bland annat skulle en jämförande studie av några upptecknares verksamhet vid
olika arkiv kunna underlätta det nutida användandet av uppteckningsmaterial för
studier av regionala skillnader. 

I Folkets minnen har jag kritiskt granskat föreställningarna om samlingarna som
resultatet av ett borgerligt projekt, men de lika intressanta följdfrågorna om hur
och varför nämnda föreställningar har skapats och traderats faller utanför min un-r
dersökning. Inom studiet av etnologin, dess förändring och brottet med ämneshis-
torien fi nns många outforskade områden. Min förhoppning är att avhandlingen
åtminstone indirekt kan ses som ett inlägg i en sådan diskussion. Framför allt hop-
pas jag dock att den kan bidra till en fördjupad förståelse för och fortsatt diskussion
om traditionsarkiven, deras verksamheter och övergripande målsättningar – inte
bara i det förgångna, utan också i vår egen sam- och framtid.
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Summary

Th e Popular Memory. Folklore Collecting in Th eory and Practice, 1919–1964.

A number of folklore archives were established in Sweden at the beginning of the 20th 
century. Collecting was at its most intense during the interwar period. In the main the 
activities concentrated on pre-industrial rural culture. Th e folklore archives in Göteborg, 
Lund, Uppsala and at Stockholm’s Nordiska museet contain a lot of material. At times, 
these collections are regarded as problematic with regard to criticism of the sources. In 
short, the collections are considered to be infused with earlier 20th century tradition resear-
chers’ ideologies and conceptions of popular cultural heritage and are regarded as a uniform 
and bourgeois project.

In my study, I have been inspired by more recent discussions about the use of history, 
i.e. how parts of the past are used in order to form meaning-making and action-oriented 
connections between the past, present and future. My starting point is that history is a 
question of power: that those who create a sense of unity in an interpretation of the past 
can more easily create agreement about present and future directions. I maintain that the 
content of folklore archive collections is mainly a question of power over our collective 
memories.

 In the thesis, I challenge present-day conceptions of folklore archives. I analyse the po-
pular images that the folklore collections communicate and the ideas behind the selection 
principles governing their construction. My overarching aim is to contribute to a deeper 
understanding of the folklore archives’ material and their governing processes. Th e point of 
departure is found in present-day Swedish ethnologists’ views of earlier collections of fol-
klore material being a) an expression of politically conservative ideology and nationalism, 
b) a refl ection of the archive staff ’s objective ideas about the past, and c) an expression of 
nostalgia and the idealisation of the past. In the study I examine all these from a critical 
point of view.

Th e study consists of three diff erent levels. Apart from examining folklore collections 
from a national policy point of view, I also consider the archive personnel’s and collectors’ 
view and use of folklore. Th e period studied is 1919–1964, with a focus on the interwar 
years. Th e material mainly consists of contemporary sources in the form of parliamentary 
publications, folklore records, letters, instructions and diaries. With regard to the collectors, 
I have consulted contemporary publications and correspondence as well as later documen-
ted recollections and interviews.

● ● ●

Politics, nationalism and folklore collection are discussed in the chapter on Konservatism och 
nationalism? [Conservatism and Nationalism?]. Was the collection of material, as previous ?
research has claimed, a project related to politically conservative ideology and nationalism? 
Can it also be interpreted as a project that was closely related to the political radicalism of 
the time and thereby associated with nationalism?
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In previous research, archive work has been regarded as part of bourgeois ideology bor-
dering on conservatism. Th e work is stated as partly contributing to the preservation of 
existing class diff erences and partly as an ideology struggle directed towards the interna-
tional labour movement. I have pointed to a diff erent picture. Parliamentarians, as well as
folklore scholars and recorders from diff erent affi  liations, were involved in the folklore issue.
Regardless of political affi  nity, they were more or less in agreement about the importance of 
saving the vanishing cultural heritage. To a large extent they were also in agreement about
the causes of levelling and the signifi cance that folklore had for the nation. Collecting folk-
lore thus cannot be regarded as a uniform, political and bourgeois project – if anything it
was a radical one. In the Riksdag [the Swedish Parliament], the main advocates were the
Social Democrats and Liberals. Many folklore scholars were also politically radical. Only a 
few of the earlier 20th century folklore scholars were directly opposed to the labour move-
ment, its goals and methods.

If the political right used the archives and the documentation of folklore, the same was
also true – and more so – for the political left. It was the history of the people, rather than
that of the upper-class, that was to be written. Folklore collections can thus be seen as a 
response to an earlier traditional conservative and upper-class oriented historiography. Th e
people would now be given their own history; one that was not subject to state authority.
Folklore collections were seen by the left as the construction of a more peaceable and more
democratic historiography. From the parliamentary debates of the time, it is clear that a 
struggle relating to the content of Swedish popular history took place. Nationalism was far
from a uniform current of ideas. In general, the political right can be said to have adopted
a more outward nationalism than the political left. Swedish folk culture was also compared
to other countries’ popular cultures. Th e Liberals, and especially the Social Democrats,
mainly advocated an internal nationalism directed towards other groups and classes inside
the country. Nationalism and internationalism were not regarded as opposing concepts but
were instead emphasised as being complementary.

For the majority of recorders in Sweden, the nation was not central. Instead, folklore
collecting was one aspect of their aspiration to describe rural or provincial history, thus
creating and maintaining a local/regional community and identity. But at the same time re-
gional history was an essential part of the (radical and conservative) nationalism of the time.
Folklore collections were also regarded by some recorders as part of the creation of Swedish
history and/or a Swedish people. For other recorders, the work was often a way of protesting 
against a centralised and uniform Swedish nationalism. Looked at from this perspective, the
collectors’ historiography can be regarded as a cultural struggle of one regional history over
another and over the notion of one Swedish history.

● ● ●

Th e creation of folklore collections is discussed in the chapter on Elitens motbilder? [Th e?
Elite’s Counterparts?]. How was the collecting done? Do the folklore collections mainly 
refl ect scholars’ views of the past, or were other actors also able to communicate their images
of popular history via the archives? Th e work undertaken at Västsvenska folkminnesarkivet
[the West Swedish Folklore Archives] is used as an example.
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Th e collectors are the fi rst to be addressed. Th e archives’ ideal was that people would 
record their own folklore traditions. A study of 154 highly productive recorders also reveals 
that the majority of them were either socio-economically or socially reliant on their infor-
mants. At least half of the academically-educated itinerant recorders came from rural areas. 
Th e majority of recorders were locally based, however, and many were farmers. Th ey were 
often very involved in diff erent parts of the cultural sphere in that they, for example, worked 
for several diff erent folklore archives. Th ey were often active in local folklore societies and 
were also prolifi c authors of culture-historical books and articles. It is also apparent from 
the study that they had their own agendas, which did not always match those of the archive 
staff .

Th ose collectors who wanted to work for the archives were obliged to defer to certain 
rules. No one was exempt from the most important rule: nothing should be added or taken 
away from the narratives – the texts should represent unedited and authentic folklore. In the 
main, it was the archive staff  who decided whether the folklore was researchable or not, even 
if in this respect they were mainly in agreement with the majority of the recorders. Only 
oral traditions were of interest and copies of written sources were refused. Furthermore, the 
recorders, in each case scholarship holders, mainly relied on or related to the questionnaires 
that had been compiled or approved by the West Swedish Folklore Archives’ representatives. 
Th roughout the period studied, the recorders were relatively free in relation to the archives’ 
management. Th e concepts of folklore and folklife were deliberately vague and fl exible.

Based on the evidence of two case studies, it is apparent that the recorders could fulfi l 
their own agendas. Th is also made it possible for them to communicate their view of both 
the past and the present to the archives as well as users of the collections. For example, the 
recorder A.G. Bördh wanted to illustrate the disctinctive nature and greatness of his own 
rural area and emphasise its inhabitants’ identity. Bördh’s work can be regarded as part of 
a struggle for the region against the central authorities. With her collections, the recorder 
Sonja Henningsson wanted to give the oppressed a voice and at the same time reveal the 
true nature of “the good old days”. In highlighting the injustices of the past, she locally 
legitimised the Social Democrats’ development of the Welfare State and thereby her own 
political affi  nity.

I see the archives’ practical collection work and the ideal of people recording their folk-
lore for posterity as being connected with early 20th century parliamentary reforms and 
mainly with the political left’s aspiration for democracy. 

● ● ●

Th e practical and theoretical aspects of the collections are examined in the chapter Nostalgi 
och idealisering? [Nostalgia and Idealisation?]. Was the collection work an idealisation project: ?
an expression of nostalgic retrospect? Who was allowed to represent the people? Members 
of Parliament, folklore scholars and recorders are all used as examples in the study.

Generally speaking, the recorded material in the West Swedish Folklore Archives does 
not consist of constructed, idealised or fl attering descriptions of the past. Th e collections
were not intended to refl ect a good, respectable and amiable peasant society. Th ose re-
sponsible for the archive collections did not deny the past’s contrasts and confl icts either, 
nor were they afraid of encouraging the recording of erotica. Instead, they were extremely 
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conscious that the portrayal of “the good old days” was a reconstruction after the event;
they themselves had an equivocal approach to the past. In diff erent ways, they also tried to
actively ensure that, in their opinion, a true picture of the past should be communicated th-
rough the collections; an image that included both the light and dark sides. Th ey repeatedly 
pointed out that nothing should be added or subtracted from the narratives. Delicate sub-
jects do not seem to have been avoided either. On the contrary, such matters are sometimes
highlighted, probably due to an awareness of it being a problem for individual recorders to
raise such subjects in an interview situation. Individual recorders also repeatedly reported
an informant’s silence or that a problem had occurred when delicate or sensitive subjects
were raised. Personally, I see the ethical problems, secretiveness and self-censure from the
recorders’ side as the main explanation for a possible – and here the emphasis is on possible
– under-representation of narratives of sensitive subjects at both the West Swedish Folklore
Archives and the other Swedish folklore archives. In short, the individual recorders were
given a free hand to paint a positive and/or negative picture of the past. Th e recorders were
able to depict class diff erences, struggles and hardships, i.e. the things that are often high-
lighted in accounts of the history of the Swedish labour movement.

Th e West Swedish Folklore Archives and its recorders adopted a broad popular concept
that included workers like farmers and artisans. In practice, the recorders were also thought
to have mainly selected their informants from “ordinary people” or older and less affl  uent
rural residents, irrespective of their professional status. A comparison between the infor-
mants’ social affi  nity and that of the normal population in the 1870s and 1880s further in-
dicates that farmers were not over-represented in the folklore collections. A similarly broad
popular concept was also adopted by the political left during the fi rst half of the 20th
century.

Th e archives’ main objective was to save a dying culture. Few, if anyone, wanted to
return to the past – which was not seen as being possible either. Generally speaking, the
development was regarded as positive, even though some societal changes were considered
as having their drawbacks. In addition, people felt the rapid social changes could also result
in a sense of rootlessness. Documenting and highlighting parts of the past could be a way 
of trying to check a development rate that was considered too fast. Political radicals and
conservatives alike subscribed to the notion of a harmonious peasant society. Th e documen-
tation of people’s lives and folklore can also be seen as a result of a yearning for a bygone
golden age; a time before industrialism and/or socialism. But just as often the collection
work was part of an attempt to legitimise the ongoing and mainly socially democratically 
steered social changes by emphasising old injustices and, in this way, pointing to the posi-
tive development of Sweden. In this respect, folklore documentation can partly be percei-
ved as part of the welfare reforms carried out during the interwar period. In the same way,
the highlighting of a traditional peasant society in the 1920s and 1930s, rather than the
labour movement and industrialism, as history and folklore can also be seen as part of the
development of the Welfare State.

● ● ●

My study thus points to folklore collecting as a hetergenous project. Several perceptions
of an ideal recording were included in the work. Struggles relating to the defi nition of the
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people, their recollections and the content of the archives were rife. Just as criticism could 
be directed towards that period through the documentation of the past, folklore could also 
be exploited to build the future, for example, by emphasising diff erent models or terrible 
examples from the past, or demonstrating (the need for) societal development. Aspects of 
the past were sometimes accentuated as contemporary ideals, and, in part, the collections 
should be regarded as a balancing of the books of peasant culture. Th e collecting of folklore 
cannot be regarded as a politically conservative project; if anything they represented the 
politically radical left’s view of a more popular, more peaceable and more democratic histo-
riography. In practical terms the recorders were also given a rather free hand to transfer their 
own images of the past to the future. Th e folklore collections can thus hardly be regarded 
as the elite’s counterparts. It is rather the collectors’ and their informants’ picture of the past 
that is refl ected in the folklore collections; an idea that corresponded with the earlier 20th 
century political left’s wishes for a more popular historiography. 

Translated by Sue Glover Frykman, Word-stugan i Rimbo HB.
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Noter

Kapitel 1
1 BL: Vad minns ni om fi ske och sjöfart från äldre tider. Göteborgs-Posten, 1930; 

Hasslöf var verksam vid Västsvenska folkminnesarkivet i början av 1930-talet, bland
annat som styrelsemedlem av Institutet för folkminnesforskning. Pristävlingen an-
ordnades av Göteborgs-Posten och Västsvenska folkminnesföreningen. Tävlingsledare
var Olof Hasslöf, även anställd av Göteborgs Museum. Förutom Hasslöf deltog 
David Arill och Olof Forsén i tävlingens prisnämnd (DAG: årsredogörelse VFF 
1930).

2 Köngäs-Maranda 1981; Jfr Palmenfelt 1994:23.
3 Jfr Ehn & Klein 1994.
4 Se t.ex. Frykman 1979; Lilja 1996a.
5 Flera företrädare för etnologiämnet har förtjänstfullt tecknat dess (för)historia, se t.ex. 

Erixon 1962–1965; Bringéus 1986; Lilja 1996a:22 ff .; Löfgren 1996.
6 Begreppet kulturarv användes fl itigt under 1900-talets första hälft, såväl av tra-

ditionsforskare som politiker (se t.ex. Handelstidningens Veckoblad 1919-11-27;d
Campbell 1944; Furuskog 1947; Nya Dagligt Allehanda 1940-07-07).a

7 Som exempel kan några västsvenska insamlingsprojekt nämnas. Under 1860- och 
1870-talen bedrev den lundabaserade Göteborgs nationens förening för hembygdens 
minnen viss traditionsinsamling längs västkusten. Mer omfattande undersökningar 
av ”folkspråket och folktraditionerna” i Bohuslän och södra Dalsland utfördes 
åren 1897–1902 av Fornminnesföreningen för Göteborg och Bohuslän, under
ledning av Gustaf Cederschiöld. I Västergötland arbetade bland annat Västgöta 
landsmålsförening (1872–1901), med Oscar Norén i spetsen, och den så kallade 
Västgötaundersökningen (1897–1914) ledd av Sven Lampa. (Arill 1929a & 1930b; 
Götlind 1930; Celander 1948b; Sellberg 1993; SOU 1924:26-27).

8 Bringéus 1994b:73; Klein 2001:110.
9 Bringéus 1994a:241; Jfr Ek 1993:178 f.; Gustavsson 1994:90 ff .
10 Fjellström 1994:85; Även professor Sven B. Ek beklagar det skarpa brottet och kon-

staterar att ämnets ackumulerade kunskap, ”erfarenheter och insikter som rent av 
ligger före 1970”, numera är föga nyttjad (Ek 1993:171; Jfr Ek 1990:49).

11 Bringéus 1993:216 f.; Jfr Bringéus 1994a:244 f.; Ek 1990:50; Nilsson 2007:211.
12 Ek 1990:50 & 1993:171.
13 Bringéus 1993:216 f.; Frykman & Gerholm 1993:226; Jfr Hellspong & Löfgren 

1968.
14 Daun 1969; Jfr Bohman 1993:313; Löfgren 1996:54.
15 Se t.ex. Frykman & Gerholm 1993:226.
16 Frykman & Löfgren 1979; Nilsson 2007; Svensson 2005.
17 Bringéus 1994b:75; Jfr Fjellström 1994:82 ff .; Ek 1997:197 f.; Svensson 2007:212.
18 För beskrivningen etnologin och dess förändring från 1970-talet och framåt, se t.ex.

Arvidsson 2001:10 ff .; Daun 2003; Ehn & Löfgren 1996; Hallberg 2001.



2 9 0  |  F O L K E T S  M I N N E N

19 Jfr Bringéus 1993:217.
20 Bringéus 1994b:73; Klein 2001:110.
21 Daun 1980; Jfr Lindqvist 1993:88; Klein 2001:109.
22 Löfgren 1996:38; Jfr Klein 2001:131.
23 Ehn 1993a:28.
24 Se t.ex. Grambo 1980; Hansen 1981; Torstensson 1981; Jfr Hallberg 2001.
25 Arnstberg 1986:8.
26 Bohman 1993:312. 
27 Ek 1990:50; Jfr Jönsson 2007:202; Wenzer 2007:16. 
28 Bringéus 1993b:217; Jfr af Klintberg 1994:93 f.
29 Ek 1997:197 f.
30 Bringéus 1994:74; Jfr Bringéus 1993:218; Fjellström 1994:85 f.
31 Ek 1990:50; Jfr Bringéus 1994a:260 f.
32 Tvärtom är det historiska perspektivet närvarande i Norge såväl som i Finland

(Bringéus 1994a:241). Bringéus har även konstaterat att etnologer ”i grannländerna 
klagar stundtals på att de inte har utbyte av diskussioner med de yngre svenska kol-
legerna” (Bringéus 1993:218).

33 Klein 1971; Skott 2000.
34 Frykman 1979:234.
35 Frykman 1979:238.
36 Frykman 1979:235.
37 Frykman 1979:236.
38 Frykman 1979:236.
39 Frykman 1979; Inom svensk etnologi har ett starkt metahistoriskt intresse vuxit 

fram. Ämneshistorien och i synnerhet traditionsarkiven har blivit föremål för ett stort 
antal studier. Nils-Arvid Bringéus och Anders Salomonsson har vardera presenterat 
en rad artiklar och böcker om det lundensiska arkivet och dess kringhistoria (se 
t.ex. Bringéus 1988a-b, 1991 & 2006; Bringéus (red.) 2001; Salomonsson 1988,
1999, 2003a-b). Folklivsarkivet i Lund 1913–1988 är också titeln på en anto-8
logi, med bidrag rörande institutionen och dess framväxt (Bringéus (red.) 1988). 
Lusthusporten, stockholmsetnologins ena bastion, har likaså blivit föremål för en
antologi (Hellspong (red.) 1993). Nämnas bör också Bo G. Nilsson, som såväl i sin 
avhandling som i ett fl ertal artiklar har analyserat Nordiska museets dokumenta-
tion och utgivning av arbetarminnen (Nilsson B. 1996 & 2004). I Människors egen
historia ger Annika Österman en översiktlig bild av museets insamlingsverksamheta
(Österman 1991). Uppsalaetnologins historia har likaså övergripande behandlats 
(Arvastson, Meurling & Peterson (red.) 2000). Stadens dialekt- och folkminnesar-
kiv har varit föremål för en rad studier, främst av Agneta Lilja (Lilja 1996a; Jfr t.ex. 
Vallström 1995). Arkivinstitutionerna och användandet av deras material har varit
temat i antologierna Vägen till arkivet,tt Frågelist- och berättarglädje och e Frågelistan som 
källa och metod (Wolf-Knuts (red.) 1999; Nilsson, Waldetoft & Westergren (red.)
2003; Hagström & Marander-Eklund (red.) 2005). Margareta Hallberg fi nns bland 
dem som mer översiktligt studerat etnologiämnets förändring under 1900-talet 
(Hallberg 2001).
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40 Lilja 1996a.
41 Lilja 1996a:188 ff . & 242 ff .
42 Lilja 1996a:246.
43 Lilja 1996a:243 f.
44 Lilja 1996a:244.
45 Lilja 1996a:244.
46 Lilja 1996a:246.
47 Klein 1993; af Klintberg 1979:226; Jfr Stattin 1992:12 f.
48 Bringéus 1998b:130 ff .; Engman 1999:107 ff .; Palmenfelt 1982; Daun 1992; 

Rehnberg 1980a; Jfr Bohman 1985.
49 Nilsson B. 1996 & 2004; Jfr Svensson 2005.
50 Berglin 2000:35; min kursivering.
51 Salomonsson 1999:79 f.; Jfr t.ex. Salomonsson 1988:57, 1994:94 & 2003b:90.
52 Frykman 1979 & 1990:59; Jfr dock t.ex. Frykman 1999.
53 Frykman & Löfgren 1979:14.
54 Lilja 1996a.
55 Raudvere 1993:27.
56 Knuts 2006:23.
57 Se t.ex. Ehn 1996:171; Eivergård 2005:112 f.; Kvideland 1978:49; Malmberg 

1991:10.
58 Alzén 1996:115 f.
59 Hansen 1978:29; Jfr Frykman 1990:58.
60 Alsmark 1982:31.
61 Salomonsson 1999:79; Jfr Salomonsson 1988:57 & 2003b:90.
62 Lilja 1996a:11, 159 & 244.
63 Lilja 1996a:11, 159 & 187; Svahn 1999:51 & 2007:62.
64 Se t.ex. Eivergård 2005:113; Frykman 1979; Lilja 1996a:237 ff . & 242 ff .
65 En konsekvens härav är att den kår av upptecknare som försett folkminnesarkiven

med sina samlingar blivit en föga undersökt grupp. Ett antal studier har dock pu-
blicerats, bland annat om Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818–1889), Karl Peter
Leffl  er (1863–1922), Per Arvid Säve (1811–1887), Olof P. Petersson (1859–1944), 
Nils Gabriel Djurklou (1829–1902), Ewa Wigström (1832–1901) och Karl Tirén
(1869–1955) (Bringéus 1966; Jersild 1994; Palmenfelt 1994; Pettersson 2001; O. P. 
Pettersson 1994; Sellberg 1993; Ternhag 2000; Ehrenberg 2003). Härutöver fi nns ett 
antal i sammanhanget intressanta studier rörande upptecknare från våra grannländer. 
Tuulikki Kurkis avhandling om den fi nske upptecknaren Heikki Märiläinen (1847–
1939) bör särskilt framhållas (Kurki 2002). Studier rörande Jørgen Moe (1813–
1882), Moltke Moe (1859–1913), Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885) och
Evald Tang Kristensen (1843–1929) har genomförts. (Bregenhøj (red.) 2001; Hodne
1979 & 1982; Fløtra 1995; Gjefsen 2001; Kofod & Koudal 1993; Bergh 1989; 
Rockwell 1982; Kofod 1984). Granskar man den tidigare forskningen fi nner man 
dock att upptecknarna nästan uteslutande har behandlats en och en. Vidare är det 
uppenbart att det främst är högproduktiva manliga pionjärer som studerats. Många 
av de granskade upptecknarna var till och med verksamma innan själva arkiven grun-
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dades. Med några få undantag lyser också studier av västsvenska upptecknare med 
sin frånvaro (se t.ex. Lilja 1997; Nordström 2001; Skott 2003). Sällan har några mer
ingående undersökningar rörande upptecknarkårens sammansättning genomförts.
Oftast nämns istället kåren som helhet bara summariskt i mer generella beskrivningar
av de enskilda arkiven (Se t.ex. Salomonsson 1988:70 f.; Lilja 1996a:96 f.; Nyman
1979:95 ff .). Ett undantag utgör dock Mats Rehnbergs häfte Forskarna bland folket
som behandlar Nordiska museets meddelare år 1947 (Rehnberg 1947; jfr Österman 
1991:64 ff . & 84 ff .). 

66 Klein 2001:31; Jfr Frykman 1990:53 & 59.
67 Lilja 1996b:33 f.
68 Knuts 2006:22.
69 Lilja 1996a:246 f.; I sin artikel från 1979 lyfter Frykman fram söksystemen för folk-

minnessamlingarna som ett eff ektivt instrument för arkivpersonalen att förmedla 
sina föreställningar om folkkulturen till eftervärlden (Frykman 1979).

70 Klein 2001:131.
71 Frykman & Löfgren 1985:64.
72 Alsmark 1982:36; Lilja 1996a:55, 58 & 244.
73 Lilja 1996a:244.
74 Frykman 1979.
75 Roempke 1977; Med hänvisning till Roempke betonade Bengt af Klintberg att tro-

ligen även traditionsinsamlingen hade ”ideologisk bindning till olika samhällsbeva-
rande institutioner.” (af Klintberg 1979:225)

76 Se t.ex. Lilja 1996a:58.; Jfr Jansson 2005:308; Löfgren 1993:220 f.; Även i de 
nordiska grannländerna har traditionsinsamlingen stundtals sammankopplats med
politisk konservatism. De danska folkloristerna Flemming Hemmersam och Leif 
Varmark stod för det 1980-talets skarpaste kritik av traditionsarkiven i Danmark, 
formulerad i Nordnytt. Det vetenskapliga arbetet inom folkkulturforskningen, hävdar tt
Hemmersam och Varmark, hade dittills uppfyllt följande mål: borgerlig självhävdelse 
och legitimering av egen ideologi, uppbyggandet av en borgerlig högkultur, anvis-
ning av material och varuområden för industrin (t.ex. underhållsindustrin) samt
ideologiskt och kulturellt förtryck av de lägre klasserna (Hemmersam & Varmark 
1981). Arne Bugge Amundsen menar att den norska folkloristiska miljön i ökande 
grad fi ck en politiskt konservativ prägel under 1900-talet (Amundsen 2007:16). 
Föreliggande avhandling behandlar dock endast traditionsinsamlingen i Sverige. Med 
stor sannolikhet såg förhållandena mellan t.ex. politik och traditionsinsamling an-
norlunda ut i Danmark, Finland och Norge.

77 Salomonsson 1999:80.
78 Salomonsson 1997:208; Jfr Salomonsson 1988:57, 2003a & 2003b:90.
79 Lilja 1999:24 f. & 33; Jfr Salomonsson 1999:80; Knuts 2006:23.
80 Eivergård 2005:112; Jfr Eriksen 1993:20.
81 Karlsson 1998:8.
82 Edqvist 2001; Linderborg 2001; Socialdemokratin och nationalistisk historieskriv-

ning har även studerats av Ulf Zander i Fornstora dagar, moderna tider (Zanderr
2005). Christer Strahls avhandling Nationalism och socialism bör också särskilt
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nämnas (Strahl 1983). Av intresse för min studie är även Håkan Blomqvists Nation,
civilisation och ras i svensk arbetarrörelse före nazismen och Roger Johanssons Kampen 
om historien (Blomqvist 2006; Johansson 2001). När det gäller studier kring (kam-
pen om) kulturarvet bör särskilt Stefan Bohmans Historia, museer och nationalism, 
Rickard Peterssons Fädernesland och framtidsland, Annika Alzénsdd Fabriken som kul-
turarv, Catarina Lundströms Fruars makt och omakt, Bodil Petersons Föreställningar 
om det förfl utna, Magdalena Hillströms Ansvaret för kulturarvet, Anders Houltztt
Teknikens tempel och Marie Björkrothsl Hembygd i samtid och framtid 1890–1930
framhållas (Alzén 1996; Björkroth 2000; Bohman 1997; Hillström 2006; Houltz
2003; Lundström C. 2005; Peterson 2003; Pettersson 2001).

83 Aronsson 2004:17 f. Om historiebruk, se även Aronsson (red.) 2000; Eivergård 
(red.) 2005.

84 Houltz 2003:22; Connerton 1989; Jfr Aronsson 2000; Linderborg 2001:33; Tosh
2000:11.

85 Orwell 1949.
86 Bohman 1997:20; Klein 2007; Jfr Connerton 1989; Houltz 2003:22; Linderborg 

2001:33; Tosh 2000:12 ff .
87 Se t.ex. Ehn & Klein 1994; Ógaín 2000.
88 Hodne 1979:243; Jfr Honko 1979; af Klintberg 1979.
89 Däremot har David Arill såväl som Hilding Celander författat kortfattade återblickar 

över verksamheten (Arill 1929a; Celander 1948b).
90 Arill 1923a:12.
91 DAG: IFGH 6073:15.
92 Arill 1923a:12 ff .
93 Hilding Celander uppskattade år 1948 att drygt 2 000 personer hade bidragit med

material till det göteborgska folkminnesarkivet (Celander 1948b). Efter en genom-
gång av DAGs accessionskataloger har jag kommit fram till ungefär samma siff ra,
fast gällande perioden 1919–1964 (DAG: accessionskataloger IFGH, Liu & VFF).

94 Ett undantag fi nns dock. Lars Adlerkulls folkmusiksamling accessionsfördes under
undersökningsperioden men han behandlas ej i denna studie. Orsaken därtill är att 
uppteckningarna donerades av Adlerkulls dödsbo (DAG: IFGH 5977–5978).

95 Vid utgången av 1964 bestod Västsvenska folkminnesarkivets samlingar av samman-
lagt 229 592 sidor uppteckningar (DAG: accessionskataloger IFGH, Liu & VFF).

96 Jag följer dock inte upptecknarna under en längre tidsperiod (Jfr Gaunt 1975:29). 
Studien är inte heller prosopografi sk i bourdieusk mening. För även om uppteck-
narna är en avgränsad grupp kan de knappast sägas utgöra ett fält enligt Bourdieus
defi nitioner (Jfr Heyman & Trotzig (red). 1998:21 f.; Ullman 2001:29 ff .).

97 Personregister har genomgåtts vid Nordiska museet, Institutet för språk och folk-
minnen i Uppsala (gällande f.d. Landsmålsarkivet i Uppsala samt f.d. Svenska 
ortnamnsarkivet), Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (gällande 
f.d. Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola och
Västsvenska folkminnesarkivet), Folklivsarkivet i Lund samt Dialekt- och ortnamns-
arkivet i Lund (rörande Landsmålsarkivet i Lund).

98 Huvudsakligen har följande tidskrifter granskats: Dalsländsk hembygd, Dalsländsk 
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jul, Färgelanda, Hembygden, Krönika över Fagereds pastorat, Halland, Vår bygd,
Värmland förr och nu, Vikarvet, Bohuslän, Fryksdalen, Från Borås och de sju hära-
derna, Dimbobygden, Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift, Västgötalitteratur, 
Folkminnen och folktankar, Svenska landsmål och svenskt folkliv samt v Meddelanden från 
Etnologiska undersökningen. Därutöver har bland annat Svenskt bibliografi skt lexikon,t
Svenska män och kvinnor,rr Svensk bygd och folkkultur, Göteborgs högskolas studenter 
1891–1916 samt 6 Göteborgs högskolas studentkår 1921–1931 studerats (Campbell &
Erixon (red.) 1946–1947; Långström & Stern (red.) 1916; Waldner, Gunnar (red.) 
1932). 

99 Intervjuerna har haft en ”öppen” karaktär där respektive upptecknare tämligen fritt 
fått berätta om sin verksamhet. Följande personer har intervjuats: Britt Adenius 
(gift Troëng, verksam 1937–1938), Anna-Stina Möller (gift Hansson, verksam 
1936–1941), Margot Nilson (verksam 1928) och Stina Christensson (gift Bergman, 
verksam 1935–1942). Ytterligare ett antal före detta upptecknare har inför min un-
dersökning berättat om eller nedtecknat sina egna minnen av traditionsinsamlingen:
Astrid Westergren (1937–1945), Birgit Hegardt (1953), Sonja Henningsson (verk-
sam 1959–1971), Gösta Johannesson (verksam 1952–1955), Jöns Lundsgård (verk-
sam 1946–1947), Johan Pettersson (verksam 1944–1945), Elsie Th urén (verksam 
1939–1941), Bror Jansson (verksam 1946–1953), Maj-Britt Bennheden (verksam
1960–1961). Härutöver har en intervju med Västsvenska folkminnesarkivets fl iti-
gaste upptecknare, Ragnar Nilsson (verksam 1926–1952), gjord av Olof Forsén för 
Sveriges Radios räkning, studerats (DAG: personalia).

100  Följande upptecknares efterlämnade handlingar har excerperats: Tage Heimer 
(verksam 1922–1938, i privat ägo), A.G. Bördh (verksam 1920-1938, Melleruds
museum), J. August Th orkelsson (verksam 1920–1927, DAG), Sonja Henningsson 
(verksam 1959-1971, DAG och i privat ägo), Dan Danielsson (verksam 1926–1929,
DAG) samt Edvard Olsson (verksam 1920–1936, i privat ägo). Dalslands fornmin-
nes- och hembygdsförbunds arkiv, vilket nu förvaras i Åmåls kommunarkiv, har även 
excerperats avseende traditionsinsamling.

101 I synnerhet har följande tidskrifter och skriftserier granskats: Bokstugan, Det nya 
Sverige, Fram, Frisinnade landsföreningens småskrifter, Föreningen Heimdals småskrifter,
Medborgaren, Notiser från Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap, Studiekamraten,
Svensk tidskrift, Tiden, Verdandis småskrifter och Zimmerwald.dd

102 Se t.ex. Celander 1926; von Sydow 1919:17 ff .; Jfr Bringéus 1988b:123 ff .; Löfgren
1988:147 f.

103 Bringéus 1988a:27 & 2006:84 ff . & 106.
104 Nyman 1979:85 f.

Kapitel 2
1 DAG: stipendiatrapport 8 (Ragnar Nilsson 1927).
2 Handelstidningens Veckoblad 1929-09-26.d
3 Arill 1929a:256; DAG: årsredogörelser för VFF 1919–1925.
4 Björkroth 2000:199; SOU 1924:26-27; Jfr Svensson 1923.
5 Arill 1929a:255.
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6 Frykman 1979:236; Lilja 1996a:244.
7 Bo G. Nilsson har dock i sin avhandling tagit upp dokumentationen av arbetarmin-

nen vid Nordiska museet. I ett kapitel berör han projektets bakgrund, hur socialde-
mokratin närmade sig museet på ett ideologiskt plan (Nilsson 1996; Jfr Nilsson B. 
2004 & Engman 1999).

8 Edquist 2001; Linderborg 2001.
9 Ny Tid 1929-04-03; Jfr d Ny Tid 1926-03-05; Uppgifter om samtliga i undersök-d

ningen omnämnda riksdagsledamöter, deras uppdrag i riksdag och regering samt
partitillhörighet, är hämtade från Norberg, Tjerneld & Asker 1985–1992.; I kapitlet 
använda förkortningar rörande politisk tillhörighet är bf (Bondeförbundet), fris
(frisinnad el. Frisinnade folkpartiet), h (högern), lib (liberal eller Liberala riksdags-
partiet), lib s (Liberala samlingspartiet), lmb (Lantmanna- och borgarpartiet), s
(socialdemokratiska riksdagsgruppen el. Socialdemokratiska arbetarpartiet) och s vgr 
(socialdemokratiska vänstergruppen el. Sverges socialdemokratiska vänsterparti).

10 RT 1900: protokoll AK 35:41 f.; Om Lindhagen och hans idéer ”om ett framtids-
samhälle där den agrara kulturen utgjorde basen för sociala och kulturella framsteg”,
se Holmberg 1998:181 ff .

11 RT 1913: protokoll AK 21:62 ff .; Till en början hade dock Rydén invändningar mot
förslaget som ansågs alltför opreciserat. Resurser borde istället, menade Rydén, satsas 
på inventarium av rikets kyrkor då detta berör ”sådana enligt min tanke synnerligen 
behjärtansvärda intressen som hembygdsundervisning och stärkande av hembygds-
känslan.” Under andra kammarens diskussion och en ändring för att göra förslaget
mindre vidlyftigt ställde sig dock Rydén positiv till grundandet av Landsmålsarkivet i
Uppsala (RT 1913: protokoll AK 21:65). Om Rydén, se Larsson 2000.

12 Social-Demokraten 1913-12-25 & 1913-12-27.
13 RT 1919: motion AK 221.
14 RT 1919: motion AK 274; Jfr RT 1919: motion AK 221; RT 1920: motion AK 

227 & 331; RT 1921: motion AK 299; RT 1929: motion AK 397; RT 1962: mo-
tion AK 157.

15 RT 1919: motion FK 109.
16 SOU 1924:26–27; Jfr Björkroth 2000; Rydén 1923; Olsson entledigades redan

1921 då han efterträdde Rydén som statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet. I 
sin avhandling anger Agneta Lilja felaktigt Olof Olsson som bondeförbundare (Lilja 
1996a:59).

17 RT 1919: motion AK 435; RT 1921: motion AK 299.
18 Se t.ex. RT 1920: motion FK 98; RT 1924: motion FK 169; RT 1930: motion AK 

216.
19 RT 1919: motion AK 221; RT 1921: motion AK 291; RT 1930: motion AK 216; 

RT 1936: motion AK 429.
20 RT 1938: motion FK 61; RT 1941: motion FK 141; RT 1942: motioner FK 66,

96, 128 & 129; RT 1943: motion FK 160; RT 1944: motioner FK 235–237; RT 
1945: motioner FK 149 & 152; Alla Ströms motioner rörde dock inte specifi kt dia-
lekt-, ortnamns- och folkminnesarkiven.

21 RT 1938: motion FK 61; RT 1941: motion FK 141; RT 1942: motion FK 129.
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22 Erixon 1958:130 ff .; Saga och Sed 1932; Numera Kungl. Gustav Adolfs Akademien
för svensk folkkultur.

23 Saxon 1933; Saxon var nära vän med bland andra Fredrik Ström med fl era radikala 
vänsterpolitiker och framhävde traditionsforskningens betydelse i Såningsmannen.
Han var även personligt bekant med de i undersökningen nämnda Carl Wilhelm 
von Sydow och Jöran Sahlgren (Jansson 2005:132 f. & 323 ff .; Jfr Sahlgren
1956:153 ff .). Vid Johan Lindström Saxons död 1935 tillträdde hans son Lars Saxon
posten som skattmästare för akademien.

24 RT 1942: motion FK 129; Ivan Pauli (s) och Oscar Olsson (s) debatterade dock mot 
Ström. Om organisationen, se Bygdeforskning och folkkultur 1944.r

25 RT 1945: motion AK 163; Gustafsson 1927.
26 Gustafsson 1920 & 1923.
27 Wigforss 1913; Om Wigforss språkvetenskapliga bakgrund, se Hallberg 2002; För

hans politiska gärning och ideologiska bakgrund, se Helldén 1990 och Hansson
1993 & 1997.

28 Sköld presenterade ytterligare en motion år 1962 (RT 1962: motion AK 157).
29 SOU 1924:26-27.
30 Möller 1996:30.
31 Se t.ex. Sköld 1916a, 1917a, 1918a-b & 1919; Edquist 2001:185; I Unga Tankar

skrev även Carl Wilhelm von Sydow om tillvaratagandet av folkets minnen (Edquist 
2001:185).

32 Sköld 1917b; Möller 1996:35, 53 f. & 426 ff . 
33 Se t.ex. Sköld 1968.
34 Ström 1903, 1918, 1919, 1924, 1926, 1929, 1937 & 1941; Ström (red.) 1944–

1947; Om Ström, se Bengtsson 1992.
35 Se t.ex. Ström 1937:67 f.; Det insamlade materialet återfi nns idag i samlingarna vid

Länsmuseet Varberg.
36 DAG: årsrapporter VFF & IFGH 1948.
37 RT 1925: motion AK 136; RT 1943: motion FK 56 & AK 163.
38 Sköld 1917a & 1918a-b; Lindälv 1917, 1918 & 1921b.
39 Se t.ex. Social-Demokraten 1933-05-07; Ny Tid 1926-03-05.d
40 Björkroth 2000:190; Jfr Hugo 1931:91 f.
41 RT 1897: motion FK 37.
42 RT 1900: protokoll AK 35:32 ff .
43 RT 1900: motion AK 106.
44 RT 1900: protokoll AK 25:32 ff .
45 Lilja 1996a:54 ff .
46 RT 1913: protokoll AK 21:62 ff .
47 Allmänt hållna motioner, vilka inbegriper arkiven såväl som andra organisationer, 

rörande dyrtidstillägg, löneförbättringar och lönetillägg har ej medtagits. Detsamma 
gäller motioner rörande traditionsinsamling i annan regi än av arkiven (RT).

48 Berg 1899 & 1900; Jfr Lilja 1996a:52.
49 RT 1919: motion AK 221; RT 1930: motion AK 216.
50 RT 1920: motion AK 227; RT 1929: motion AK 396; RT 1930: motion AK 307;

RT 1930: motioner FK 194–195.
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51 RT 1930: motion FK 139.
52 RT 1943: motion FK 56.
53 Se t.ex. RT 1929: protokoll FK 35:23 ff .; RT 1944: protokoll FK 12:60 ff .
54 Se t.ex. Bringéus 2006:77, 88 & 134 f.; Jfr Göteborgs Handelstidning 1929-04-03.g
55 RT 1919: motion AK 221; RT 1920: motion AK 227.
56 Widéen (red.) 1935:139 ff .; Welin 1991; RT 1921: motion AK 299.
57 Östberg 1990; Svensk uppslagsbok 1947–1955:27:223 f.; Jfr Forsslund 1931.k
58 RT 1920: motion FK 98; RT 1924: motion FK 169; RT 1929: motion FK 256; RT 

1930: motioner FK 139 & 194–195; RT 1936: motion FK 245.
59 Svensk uppslagsbok 1947–1955:31:137 f.k
60 Westman 1904, 1932a-b &1943a-b; Gunneriusson 2002:86 & 220. 
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99 Se t.ex. Nilsson B. 2004:73 ff .; Bo G. Nilsson, som studerat Erixons samarbete med

makarna Myrdal, Gregor Paulsson, Uno Åhrén m.fl . skriver dock att han inte har 
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168 Arill 1921:3 f.; Jfr Arill 1923a:4.
169 Levander 1921:135.
170 Erixon 1947.
171 RT 1938: motion FK 61; Liberalen Johan Olsson i Digersnäs var en av dem som

förde ett liknande resonemang. 1914 reagerade Olsson på att ”politik i försvarsfrå-
gan” hade tagits upp under det årliga förstamajfi randet på Skansen, vilket han inför 
andra kammaren utdömde som opassande: ”Den platsen, anser jag, bör vara fri från
politiska utgjutelser, den bör vara fri för både fattig och rik, och fri för alla Sveriges
medborgare att samlas där ostörda, särskilt i vad det gäller politik.” (RT 1914: proto-
koll AK 19:3; Jfr RT 1924: protokoll AK 27:77).
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nande av samhällets klasser. En förenklad stavning gjorde bildningssträvandet lättare
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3 0 6  |  F O L K E T S  M I N N E N

18 RT 1929: protokoll AK 42:106
19 RT 1944: motion FK 245; RT 1944: protokoll FK 12:72.
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26 Rehnberg 1947.
27 Berg 1928a:19; Jfr Berg 1928b.
28 Se t.ex. Berglin 2000:35; Lilja 1996a; Frykman 1979.
29 Lilja 1996a:246; Jfr Knuts 2006:22.
30 Se t.ex. Frykman 1979; Lilja 1996a; Salomonsson 1999.
31 Undantaget är Mats Rehnbergs Forskarna bland folket, i vilken han ger en bild av tt

Nordiska museets meddelarkår år 1947 (Rehnberg 1947).
32 Göteborgs Morgonpost 1919-05-09; Förutom von Sydow deltog göteborgarna profes-

sor Natanael Beckman (svenska språket), lektorerna Hilding Celander och Wilhelm
Cederschiöld samt folkskolläraren Elof Lindälv i mötet där frågan om bildandet av 
en organisation för västsvensk folkminnesinsamling diskuterades. Delaktiga var även
hemmansägaren Olaus Olsson i Hjälteby och kandidaten och tillika folkhögskolelä-
raren David Arill i Munkedal.

33 Arill 1929a; DAG: årsredogörelser VFF 1919–1920; DAG: tidningsklipp IFGH
2182 & 2183.

34 Västsvenska folkminnesföreningen var, som namnet påvisar, en förening och hade
således inte någon huvudman. Dess medlemmar kunde, åtminstone i teorin, 
självständigt styra inriktningen av verksamheten. Såsom förening reglerades inte 
heller verksamheten av den statliga arkivlagstiftning som exempelvis landsarkiven
arbetar utifrån. Fram tills Göteborgs universitet förstatligades år 1954 styrdes inte 
heller Institutet för folkminnesforskning, såsom en del av en stiftelse, utifrån det 
svenska off entliga arkivväsendets regelverk. I likhet med vad som är fallet inom andra 
föreningar, var det folkminnesföreningens medlemmar som under årsmötena valde 
sin egen styrelse. Styrelsen av mellan sju och fj orton medlemmar. På folkminnesför-
eningens styrelses initiativ upprättades 1926 Institutet för folkminnesforskning vid 
Göteborgs högskola. Organisatoriskt fanns fl era band mellan föreningen och insti-
tutet. Enligt institutets stadgar var det dessutom folkminnesföreningens uppgift att,
liksom Göteborgs högskolas lärareråd, utse två medlemmar i institutets styrelse. De 
fyra styrelsemedlemmarna hade därefter en stadgefäst rätt att utse ytterligare mellan
en och tre styrelsemedlemmar (DAG: stadgar för IFGH; Jfr DAG: årsredogörelser 
IFGH & VFF 1919–1964).

35 Visserligen hade stundtals enskilda medlemmar knutna till föreningen respektive 
institutet olika uppfattningar i sakfrågor, men styrelsernas beslut överensstämde
konsekvent med varandra. Merparten av de styrelsemedlemmar som inte ingick i
den inre kärnan engagerades huvudsakligen i enskilda sakfrågor, men oftast följt de 
dominerande medlemmarnas vilja vad gällde övriga beslut.
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36 DAG: personalia, David Arill, Hilding Celander, Sverker Ek & Waldemar Liung-
man; Jfr Wiberg 1996.

37 DAG: årsredogörelser IFGH 1926–1964 & VFF 1919–1964.
38 DAG: personalia, Olof Forsén; Forsén 1947 & 1966; Norberg 1997; Madsén 1967.
39 DAG: personalia, Carl-Martin Bergstrand; Magnusson 2002.
40 DAG: årsredogörelser IFGH 1926–1964 & VFF 1919–1964.
41 I ett upprop som distribuerades i samband med folkminnesföreningens grundande

påpekades att såväl andlig som materiell kultur var av intresse (DAG: upprop,
Västsvenska folkminnesföreningen, 1919). Redan i föreningens första årsberättelse
påpekas dock att den materiella kulturen helt fått ge vika till fördel för den andliga, 
när det gällde dokumentationsinsatserna (DAG: årsredogörelser VFF 1919–1922).

42 VMA 5513:1 f.; Citatet i kapitlets rubrik är hämtat från Arill 1929a:247.
43 von Sydow 1919.
44 Arill 1929a:247.
45 I Göteborgs Morgonpost beskrevs en i sammanhanget talande karta, uppsatt på väg-t

gen i Västsvenska folkminnesarkivet: ”Kartan är belamrad med nålar i olika kulörer. 
Varje nål markerar en plats vars traditioner förevigats i arkivet. Om en nål är svart,
så betyder det att minst 200 blad fi nns från bara den orten. En röd nål betecknar 
100–200 blad och en gul slutligen 50–100 blad. Eftersom svart är i avgjord majorite-
ten kan man lätt dra de alldeles riktiga slutsatserna att arkivet dels har ett synnerligen 
rikligt material och att de fl esta orterna är ur folkminnessynpunkt mycket grundligt
bearbetade.” (Göteborgs Morgonpost 1940-11-04).t

46 DAG: upprop, Västsvenska folkminnesföreningen, 1919.
47 Arill 1929a; DAG: årsredogörelser VFF 1919–1925.
48 Exempelvis höll den danske folkloristen Hans Ellekilde 1925 ett föredrag om ”De

danske folksagns psykologi”. Några år inbjöds den senare omdebatterade tyska 
folkloristen Rickard Wolfram till högskolan för att hålla föredraget ”Svärdsdans och 
yngligalag”. Bland de andra framstående traditionsforskare som inviterades till före-
läsning och/eller diskussioner om insamlingen kan Knut Liestøl, Nils Lid, Gunnar 
Landtman, Reidar Christiansen, Lily Weiser-Aall, men även svenska dominerande 
ämnesföreträdare såsom, Sigurd Erixon, Carl Wilhelm von Sydow och Johan Göt-
lind nämnas (DAG: årsredogörelser IFGH 1926–1964 & VFF 1919–1964).

49 Bergstrand & Nilsson 1962:5.
50 Folkminnen och folktankar 1920:61 ff .; Arill 1929a:261; DAG: årsredogörelse VFF r

1922; Jfr DAG: brev från Hilding Celander till David Arill, 1924-08-22.
51 Arill 1929a:247.
52 Karlstads-Tidningen 1933-03-01; DAG: tidningsklipp IFGH 2168.
53 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till G.E. Lindgren, 1962-09-08.
54 En annan av grundarna till Hallands hembygdsförbund var Albert Andersson Sand-

klef, tillika styrelsemedlem av Västsvenska folkminnesföreningen (DAG: personalia, 
Albert Sandklef). Olof Forsén var styrelsemedlem i Mölndals hembygdsförening 
(DAG: personalia, Olof Forsén).

55 Arill 1929b-c, 1930a, d & 1931; Lindälv 1921a.
56 Arill 1930d; Boken består av särtryck av två artiklar vilka tidigare publicerats i Tid-

skrift för hembygdsvård (Arill 1929d).d



3 0 8  |  F O L K E T S  M I N N E N

57 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1923-08-18; Om Västsvenska hembygdsnämn-g
den, se även Häggström 2001.

58 DAG: Västsvenska hembygdsnämndens arkiv, Fornminneskursen och Västsvenska 
hembygdskonferensen i Skara 1927; Om Göteborgsutställningen, se Houltz 2003.

59 Ny tid 1929-08-17; DAG: Västsvenska hembygdsnämndens arkiv, Sjunde västsven-d
ska hembygdskonferensen i Åmål den 17–18 augusti 1929.

60 DAG: Västsvenska hembygdsnämndens arkiv, Västsvenska hembygdskursen i Var-
berg 27 juni– juli 1925.

61 Se t.ex. Bohusläningen 1926-06-21, 1926-06-22a-b & 1926-06-25.
62 Häggström 2001.
63 Lindberg & Nilsson 1996:13 ff .; Weibull 1976.
64 Lindberg & Nilsson 1996:81 ff .; Jfr även Kärnfelt 2000.
65 Se t.ex. Celander 1928a:102.
66 DAG: räkenskaper IFGH; DAG: årsredogörelser IFGH 1926–1964.
67 DAG: stadgar VFF 1919; Arill 1929a; DAG: tidningsklipp IFGH 2182 & 2183.
68 Arill 1929a; Rörande instruktionskurser, se t.ex. DAG: tidningsklipp IFGH

2170–2175, 2177, 2181, 2184–2185, 2187–2188 & 2191–2196; Arill 1922a.
69 Arill 1923a:4.
70 En viss renodling av begreppen har gjorts. I praktiken fi ck enstaka lokalt arbetande

upptecknare stipendier av arkivet för att få möjlighet att ägna sig åt upptecknings-
arbete i hemsocknen eller området däromkring. Här används dock stipendiater i
betydelsen av arkivet betalda akademiskt utbildade och kringresande upptecknare. 
Övriga upptecknare klassfi ceras som bygdeforskare. Även David Arill, Carl-Martin
Bergstrand och Olof Forsén ingår i sammanställningen i gruppen stipendiater.

71 Följande bygdeforskare ingår i studien och återfi nns i DAGs personaliasamling:
Gunnar Ahlberg, John Alfredsson, Folke Andersson, Th ure Andersson-Scherman, 
Christian Andresen, Maria K. Aronsson, Johan Bengtsson, Signe Benjour, Maj-Britt 
Bennheden, C.G. Bernhardsson, Eva Björkman, Gunnar Blomgren, Agnes Bodqvist-
Olsson, Oscar Broborg, Linus Brodin, A.G. Bördh, Nils Carlin, Adolf Carlsson, 
Anders Carlsson, Eric Carlsson, Gunda Carlsson-Kristoff ersson, Sigurd Dahllöf, P.O.
Dahlström, Dan Danielsson, Konrad Ekdahl, Emil Eklund, Olga Ekman-Larsson, 
Karl Ekman, Gunnar Wallentin Eriksson, Karl Eriksson, Edvard Erlandsson, Ivar
Filipsson, J.W. Fogelin, Mimmi Fredh, Karl Fredriksson, E.G. Fröding, Olof Fröjd,
Erik Gustafsson, Arvid Göransson, Olof Hagberg, John Hallin, Hilbert Hansson, 
Hilma Hansson, Tage Heimer, Tryggve Heimer, James W. Hendry, Sonja Hennings-
son, Axel Henriksson, Johannes Henriksson, Jeanna Jacobsson, Karl Jansson, Gösta 
Johannesson, Anders Petter Johansson, Erik Brånberg-Johansson, Gunnar Johans-
son, Johan Johansson, Ragnhild Johansson, Rickard Johansson, Selma Johansson, 
Th orsten Johansson-Levenstam, Tora Johansson, Albin Johnsson, Albert Josefsson,
Johan Kalén, Herman Karlsson, J.H. Karlsson, Karl A. Karlsson, Erik Larsson, Karl
G. Larsson, Lars Algot Larsson, Olof J. Larsson, R.G. Larsson, Ruth Larsson, Elof 
Lindälv, Linnar Linnarsson, Anders Ljung, Harald Lundgren, Ivan Markendahl, 
Alfred Nilsson, Hjalmar R. Nilsson, K.G. Nilsson, Ragnar Nilsson, Selma Nilsson,
Ernst Nordgren, Klas Olofsson, Arnold Olsson, Edvard Olsson, Olaus Olsson, Paul 
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Olsson, F. Hj. Palmqvist, Sofi a Paulsson, Johan Pettersson, L.M. Pettersson, C.A. Re-
isdahl, Olga Ringqvist, Isabella Rydén, Sven Rydstrand, Filip Olsson-Rytterås, Simon 
A. Samuelsson, Arvid F. Sandberg, K.J. Schultz, Nils Sjöholm, Hildegard Skoglund, 
E.W. Smith, Hugo Spendrup, Selma Sundqvist, Birger Svensson, Hilding Svensson, 
O.G. Svensson, J.A. Th orkelsson, Ivar Wadensjö och Hanna Wessman. Följande
stipendiater ingår i studien och återfi nns i DAGs personaliasamling: Britt Adenius,
David Arill, Carl-Martin Bergstrand, Rickard Broberg, Stina Christensson, Gunnar 
Drougge, Maja Ericsson, Anna Eriksson, Olof Forsén, John Granlund, Helge Gun-
neland, Viola Gustafsson, Hulda Hammarbäck, Olof Hasslöf, Birgit Hegardt, Ingrid 
Häggström, Otto Härnqvist, K.G. Izikowitz, Bror Jansson, Sverker Jansson, Gustav 
Lannestock, Gunnar Lindekrantz, Folke Linder, Olle Lindskog, Hedvig Lundén,
Ingemar Lundgren, Jöns Lundsgård, Anna-Stina Möller, Margot Nilson, Helmer 
Olsson, Bertil Persson, Aina Peterson, Erik Pettersson, Ulla Ramel, Karl Rencke, Stig 
Rydén, Ingrid Settergren, Margit Sjöberg, Hilding Sköldenborn, Elsie Th urén, Astrid
Westergren och Britta Yrwing. Personaliasamlingen är alfabetiskt sorterad (DAG: 
personalia).

72 Arill 1929a:283 f. & 292; Jfr Arill 1921:4.
73 Även Landsmålsarkivet i Uppsala hade ett antal upptecknare som i regel lyftes fram

då insamlingsverksamheten presenterades (se t.ex. Nyman 1979:96 f.).
74 Arill 1929a; Jfr Celander 1948a.
75 Arill (red.) 1922.
76 Arill & Olsson 1932; Arill, Lindroth & Lindälv (red.) 1925; Jfr Arill 1923c; Cel-

ander 1932 & 1940.
77 Arill & Olsson 1932:19; Nya Wermlands-Tidningen 1924-10-18; Jfr Nya Wermlands-

Tidningen 1924-09-13; DAG: tidningsklipp IFGH 469.
78 Celander 1932:129.
79 Celander 1940:1 f.
80 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1932-06-04; Celander 1948a.g
81 Göteborgs Handelstidning 1936-12-02; På ett liknande sätt karaktäriserade Arill upp-g

tecknaren J. August Th orkelsson i Flateby. T.ex. påpekade Arill att denne var en “en
av de mest helgjutna människor jag träff at – en bondeståndets adelsman.” (Berg &
Berg 1987:20).

82 Arill 1923c:24.
83 Arill 1925:19.
84 Ek 1936:98.
85 Jfr Wolf-Knuts 2000:131.
86 Se t.ex. Arill 1929a; Göteborgs Handelstidning 1936-12-02; Celander 1948b:12.g
87 Arill 1929a:273.
88 Arill 1929a:257; Jfr DAG: IFGH 6891 C:III & IV; Ejdestam 1938:161 f.
89 Arill 1921:4 f.; DAG: IFGH 6891 IV.
90 Geijer 1932:177.
91 Se t.ex. Arill 1929a:269 ff .
92 Göteborgs Handelstidning 1936-12-02; Jfr Olofsson 1928–1931; Även representanter g

för andra arkiv jämförde Olofssons verk med den isländska sagan. Så påpekade t.ex.
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Johan Götlind vid ULMA att Olofsson “påminner om Islands framstående litterära 
bondemän. Han är en heder inte bara för Västergötland eller för svensk bondeklass 
utan för hela vårt folk.” (Götlind 1931:183 ff .).

93 För undantag, se DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Nils Niklasson, 1952-
04-30.

94 I några fall avslutades artiklarna också med en direkt uppmaning till andra “allmo-
gemän” att kontakta arkivet om de var intresserade av att nedteckna sina egna eller
andras minnen (se t.ex. Nya Wermlands-Tidningen 1924-10-18).

95 Jfr Lilja 2000.
96 Se t.ex. von Sydow 1919:122 ff .; Även Johan Götlind, den första ledaren för 

folkminnesavdelningen vid Landsmålsarkivet i Uppsala betonade att vem som helst 
kunde uppteckna folkets traditioner (Götlind 1919:6).

97 von Sydow 1919:123.
98 Se t.ex. Salomonsson 2003b:92.
99 Nilsson 1996:64.
100 Lilja 1996a:58 ff . & 69 ff .
101 Geijer 1932; Jfr LUB: brev från Carl-Wilhelm von Sydow till David Arill, 1930-12-

01; Skott 2001.
102 FA: brev från Herman Geijer till Hilding Celander, 1928-06-22; FA: brev från Her-

man Geijer till Waldemar Liungman, 1928-04-13.
103 Jfr Campbell 1923a-b, 1927, 1936a & 1937; Levander 1925, 1929 & 1937a-b.
104 Jfr Hammarstedt 1923; Berg 1928b; Svensson 1932 & 1933; Erixon 1937; Nilsson

1933; Sahlgren 1923 & 1934; Lundell 1910.
105 FA: brev från Hilding Celander till Herman Geijer, 1917-08-10.
106 DAG: upprop, Västsvenska folkminnesföreningen, 1919.
107 Se t.ex. Arill 1929a:257; Jfr Arill 1921:5; DAG: årsredogörelser VFF 1919-1920.
108 BL: Etiken i våra folksägner. Föredragsmanuskript av David Arill, troligen 1920-tal.
109 Arill 1930d:28.
110 Arill 1929a:239.
111 Arill 1923e:118.
112 Lysekilsposten 1924-12-16; Jfr Göteborgs-Trakten 1925-01-02.
113 DAG: IFGH 6891 C:IV:4-5.
114 LV: VMA 5525:64.
115 LV: VMA 5513:36 f.; Även Arill framhöll otaliga gånger detsamma: ”Just bland 

allmogen träff ar man våra kanske bästa folkminnessamlare. [---] Det behövs inga 
egentliga förkunskaper, om man vill göra folkminnesuppteckningar: en person med 
vanlig folkskolebildning kan mången gång, just genom sitt intima umgänge med
folket och sin kännedom om dess föreställningsvärld, hopbringa värdefullare upp-
tecknare än en skolad upptecknare.” (Arill 1921:4 f.); I samband med en pristävlan
beskrev Arill deltagarna på följande sätt: ”Här ha far och son gemensamt vandrat 
tillbaks till längesedan svunna tider, här har en gamling med styva, darrande fi ngrar, 
mer vana vid plog och spade, än vid det bräckliga pennskaftet, tecknat ner sina ung-
domshågkomster, här ha unga män och kvinnor, som själva ingenting vetat om gam-
mal tro och diktning, utfrågat de äldre. Det är så, det bör gå till.” (Handelstidningens 
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Veckoblad 1922-09-15); Bergstrand var av samma åsikt: ”Naturligast är, att de gamla d
själva nedskriva sina minnen. [---] Vidare är det mycket lämpligt, att ungdomar gör 
uppteckningar efter sina föräldrar, farföräldrar och morföräldrar.” (DAG: IFGH
6891 C:IV:1-2; Jfr DAG: tidningsklipp IFGH 731; Arill 1920b:9 & 1923d:66).

116 Arill 1929a.
117 DAG: förslag på ombud och medarbetare av Otto Härnqvist, 1928-06-14; DAG:

förteckning på medarbetare av Folke Linder, 1927-06-04.
118 Idag är kvinnorna vid de svenska traditionsarkiven betydligt fl er än männen. Det-

samma gäller de som idag nedtecknar sina minnen för arkivens räkning.
119 BL: JUF och folkminnesinsamlingen. Några maningsord. Föredragsmanuskript av 

David Arill, 1928.
120 Arill 1929a.
121 Celander 1948b.
122 Granskar man användandet av uppteckningar författade av kvinnliga respektive

manliga upptecknare får man ett liknande resultat. I Bergstrands bok Hallandssägner,rr
här slumpvis utvald såsom exempel, återfi nns 505 sägner, huvudsakligen insam-
lade under perioden 1936 till 1947. Endast 40 (8%) av texterna i boken återgår på 
kvinnliga upptecknares arbete, fastän nära 25% av det totala materialet som under 
nämnda period var infört i samlingarna var nedtecknat av kvinnor (Bergstrand
1949).

123 DAG: personalia.
124 Jfr Rehnberg 1980a.
125 Campbell 1921d, 1922 & 1923a-b.
126 Degerman 1967:191 ff .
127 David Arill påpekade dock 1923 i Folkminnen och folktankar: ”För min personliga 

del håller jag styvt på det äldre släktet […] Alla VFFs unga duktiga samlare äro från
hem, där det gamla segt hängt kvar, och många av dem ha kunnat göra en stor del
av sina uppteckningar med mor och far som sagesmän. Det är därför klart att man 
endast i undantagsfall kan beräkna att få folkskolans lärare med i arbetet. VFFs erfa-
renheter härvidlag äro inte uppmuntrande. De lärare, som visat intresse för och med
iver tagit del i insamlingsarbetet, äro äldre personer, som en gång stått i mera andlig 
gemenskap med den gamla kulturen än de yngre.” (Arill 1923b, s. 30). Att folk-
skollärarna är överrepresenterade bland styrande i hembygdsföreningar har Sundin
konstaterat (Sundin 1994). Även Nordiska museet tycks särskilt ha vänt sig till lärare.
Till exempel anordnande museet kurser i hembygdsvård särskilt för yrkesgruppen (se
t.ex. Campbell 1922).

128 LV: VMA 5511:5.
129 Uppgifter om yrken för Albin Johansson, Folke Andersson, Gunda Carlsson, Eva 

Björkman, Hildegard Skoglund, Isabella Rydén, Jeanna Jacobsson, Olga Ring-
qvist och Ruth Larsson saknas (DAG: personalia); I Forskarna bland folket tecknart
Mats Rehnberg en bild av Nordiska museets meddelare, vilka motsvarar Västsven-
ska folkminnesarkivets bygdeforskare, år 1947: ”En granskning av de nuvarande
medarbetarna visar att lantbrukarna nu utgöra 26% av medarbetarstaben. Lands-
bygden är emellertid även representerad av lantarbetarna, som nu utgöra 12% 
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av samtliga. Bland lantarbetarna ingår även ett stort antal torparsöner eller gamla 
torpare. Skogsarbetare och innehavare av skogssmåbruk uppgå till 5%. Grovarbetare 
och fabriksarbetare utgöra 8%. Största delen av dessa äro även hemmahörande på 
landsbygden eller i dess industriorter. Kustens fi skare äro endast 1%. En viktig grupp 
utgöra hantverkarna, vilkas antal uppgå till 10% av antalet meddelare. En grupp
som skulle kunna kallas förtroende män av olika art, post- och järnvägstjänstemän, 
poliser och skogvaktare, utgör 4%. Kvinnligt tjänstefolk såsom husföreståndarinnor
och hembiträden uppgå till 4%, medan husmödrarna äro 12%. Dessa husmödrar
representera främst lantbrukare- och lantarbetarhemmen. Folkskollärarna äro 10%
och predikanter 2% av medarbetarskaran, medan 1% svårligen kan tillföras någon 
bestämd grupp.” (Rehnberg 1947:14 f.).

130 Karlstads-Tidningen 1943-01-20; Jfr DAG: personalia, Olof Hagberg.
131 DAG: brev från Arvid F. Sandberg till Olof Forsén, 1932-06-03; DAG: brev från

Ragnar Nilsson till Carl-Martin Bergstrand, 1945-10-21; DAG: stipendiatrap-
port 24 (Ragnar Nilsson 1928); Jfr DAG: DAGF 269B, brev från Ernst Nordgren
till Johan Kalén, 1927-05-17; DAG: brev från Ogden Carlsson till Carl-Martin
Bergstrand, 1950-06-02 ; DAG: DAGF 269B: brev från Hjalmar Nilsson till Johan 
Kalén, 1927-05-16; DAG: stipendiatrapport 2 (Margot Sjöberg 1926); DAG: brev 
från Arvid Göransson till Carl-Martin Bergstrand, 1949-07-11.

132 DAG: personalia, Ragnar Nilsson.
133 Linus Brodin, Tage Heimer, Sigurd Dahllöf, Sonja Henningsson, Lars Algot Lars-

son, Karl G. Larsson, A.G. Bördh, Tage Heimer, Tryggve Heimer, Gunnar Ahlberg, 
Gösta Johannesson, Maj-Britt Bennheden, Hilma Hansson, Linus Brodin, Gunnar
Blomgren, Johannes Henriksson, James W. Hendry, John Hallin, Axel Henriksson,
C.G. Bernhardsson, Th orsten Levenstam, Sven Rydstrand, J.H. Karlsson, Karl A. 
Karlsson, Linnar Linnarsson, Anders Ljung, Filip Olsson-Rytterås, K.J. Schultz,
Hilding Svensson, Ivar Wadensjö, Johan Kalén, Ruth Larsson, Elof Lindälv, Klas
Olofsson, Arnold Olsson och Johan Pettersson kan framhållas som mycket aktiva 
skribenter. Även stipendiaterna Karl Rencke, Helge Gunneland och Bror Jansson bör 
i detta sammanhang lyftas fram som framstående lokalhistoriska forskare. (DAG: 
personalia).

134 För museet var åtminstone James W. Hendry, Selma Johansson, Gunnar Johans-
son, Albert Josefsson, Linnar Linnarsson, Johan Johansson, Hilma Hansson, Karl A. 
Karlsson, O.G. Svensson. K.G. Nilsson, Edvard Olsson samt stipendiaten Bror Jans-
son oerhört aktiva och förärades följaktligen med Hazeliusmedaljer (DAG: perso-
nalia); Rörande Nordiska museet är enbart Etnologiska undersökningens meddelare 
medräknade. Upptecknare som t.ex. enbart arbetat med karteringsfrågor inför Atlas 
över svensk folkkultur är således ej upptagna.r

135 Åtminstone följande bygdeforskare var ombud för RAÄ: Oscar Broborg, Linus
Brodin, A.G. Bördh, P.O. Dahlström, Emil Eklund, Olga Ekman-Larsson, E.G.
Fröding, Tryggve Heimer, Anders Ljung, Sven Rydstrand, Th ure Andersson-Scher-
man och Hilding Svensson (DAG: personalia).

136 DAG: personalia.
137 Se t.ex. DAG: brev från John Granlund till Carl-Martin Bergstrand, 5 januari 1943;

Jfr Lilja 1997 & 1999a.
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138 BS: brev från Sam Owen Jansson till Edvard Olsson, 1929-08-26; Jfr BS: brev från
Sigurd Erixon till Edvard Olsson, 1930-01-13; DAG: brev från Sigfrid Svensson till 
Carl-Martin Bergstrand, 1944-02-03.

139 NM: upptecknarregister; NA: upptecknarregister; DAG: upptecknarregister & 
personaliasamling; FA: upptecknarregister; LUF: upptecknarregister; DAL: uppteck-
narregister.

140 DAG: personalia, Edvard Olsson; Arill & Olsson 1932.
141 DAG: personalia, Karl A. Karlsson; Harplinge 1927; DAG: frågelistor NM 13, 17, e

81, 83 & S73.
142 DAG: personalia.
143 DAG: personalia.
144 Folkskolläraren Anders Ljung grundade Falkenbergs museum 1937. De både

folkskollärarna Gunnar Ahlberg och Elof Lindälv var initiativtagare till och grun-
dare av Nordhallands hembygdsförbund redan år 1917. Ännu en folkskollärare
och tillika upptecknare, Oscar Broborg, grundade ett hembygdsmuseum i Veddige.
Målaremästaren Karl A. Karlsson tog initiativet till Harplinge hembygdsförening.
Enslövs hembygdsförening grundades av upptecknaren, lantbrukaren och sedermera 
riksdagsmannen Hjalmar R. Nilsson 1924. Folkskolläraren K J. Schultz var en av ini-
tiativtagarna till och ordförande till Breareds kulturhistoriska förening, i vilken även 
Fredrik Ström och Sigurd Erixon var engagerade. Som sekreterare i Morup-Stafsinge 
hembygdsförening har bland annat upptecknaren Maj-Britt Bennheden byggt upp
föreningens lokalhistoriska arkiv. Sonja Henningsson var under 1950- och 1960-
taleten av de drivande krafterna, tillsammans med lantbrukaren Gunnar Johansson, 
i Fagereds pastorats hembygdsförening. I den sistnämnda föreningens tidskrift åter-
fi nns även Arvid Göransson och Hugo Spendrup som artikelförfattare. Uppteckna-
ren, insamlingsledaren och folkskolläraren Johan Kalén var en av grundarna till och
styrelseledamot av Hallands hembygdsförbund och tillika en av initiativtagarna till 
Faurås hembygdsförening. Sist men inte minst bör stipendiaten Bror Jansson även
nämnas såsom hallänning och engagerad i hembygdsrörelsen (DAG: personalia).

145 Exempelvis Th ure Scherman och Emil Eklund var aktiva inom kyrkobrödrakåren. 
Gunnar Blomgren och Maj-Britt Bennheden återfi nns som kyrkvärdar. Simon
Samuelsson, Johannes Henriksson, Albert Josefsson, Karl A. Karlsson och E.W.
Smith var aktiva inom nykterhetsrörelsen, vari intresset för folkkulturen var utbrett. 
Utmärkande för exempelvis Anders Ljung, Arvid Göransson, Hälge Gunneland, Os-
car Broborg, Signe Benjour och Filip Olsson-Rytterås var deras starka engagemang 
inom naturskyddsföreningar eller dylikt (DAG: personalia; Jfr Edquist 2001).

146 Celander 1948a.
147 Wallenfeldt 1990.
148 Borås Tidning 2004-10-10.g
149 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1933-10-09.
150 Arill 1929a:247.
151 Se t.ex. Geijer 1932; Nilsson 1996:64; Lilja 1996a; Salomonsson 2003b:92; Öster-

man 1991.
152 Nilsson 1996:64 f.; Österman 1991:18.



3 1 4  |  F O L K E T S  M I N N E N

153 Lilja 1995.
154 Se t.ex. Salomonsson 2003b:92 ff .
155 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Julius Ejdestam, 1937-12-09;

DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Celander, 23 december 1936-
12-23 & 1939-05-25; FA: brev från Carl-Martin Bergstrand till Åke Campbell, 
1933-01-03; FA: brev från Carl-Martin Bergstrand till Richard Broberg, 1944-
04-11; DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Åke Campbell, 1937-05-09 &
1938-09-17; Jfr Skott 2001.

156 FA: brev från Carl-Martin Bergstrand till Åke Campbell, 1933-01-03.
157 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Celander, 1939-05-25.
158 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Albert Nilsson, 1936-12-07.
159 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Celander, 1936-12-23.
160 Undantaget är här Arill, Bergstrand och Forsén som under perioder fungerade såsom

insamlingsledare och/eller arkivföreståndare. 
161 Liungman 1927; Bergstrand 1934; Jfr NM: PM. för stipendiater, utsända av Insti-

tutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola. Av Waldemar Liungman, maj 
1926.

162 Se t.ex. DAG: brev från Ragnar Nilsson till Olof Forsén, 1928-06-05; DAG: brev 
från Olof Forsén till Västsvenska folkminnesarkivet, 14 december 1928-12-14;
DAG: brev från Gustaf Lannestock till Västsvenska folkminnesarkivet, 1928-06-11.

163 BL: Plan för den systematiska folkminnesinsamlingen i Bohuslän. Av David Arill,
1920-tal.

164 DAG: årsredogörelse VFF 1929; Hasslöf disputerade sedan på en avhandling om 
västkustfi skare (Hasslöf 1949).

165 Settergren 1929; DAG: årsredogörelse VFF 1930.
166 NM: förteckning över studenter i Nordisk och jämförande folkminnesforskning vid

Göteborgs högskola, åren 1927–1929; Detta gäller Helmer Olsson (verksam 1927–
1943), Anna Eriksson (verksam 1927), John Granlund (verksam 1927), Ingrid
Settergren (verksam 1927–1936), Viola Gustafsson (verksam 1927–1934), Ingemar 
Lundgren (verksam 1927), Margot Nilson (verksam 1928), Gustaf Lannestock 
(verksam 1927), Olof Hasslöf (verksam 1925–1929 ), Otto Härnqvist (verksam 
1928–1930), Helge Gunneland (verksam 1928 & 1935) och Stig Rydén (verksam
1933–1934). Stipendiater som Stina Christensson (verksam 1935–1943), Anna-
Stina Möller (verksam 1936–1938), Astrid Westergren (verksam 1937–1941), Asta 
Andrén (verksam 1937–1938), Aina Peterson (verksam 1938–1939) var studenter 
vid Göteborgs högskola men hade ej genomgått någon utbildning i folkminnesfors-
kning eller dylikt (DAG: personalia).

167 Se t.ex. de fl itigt anlitade Ingrid Settergren (verksam 1927–1936) och Viola Gustafs-
son (verksam 1927–1934) som båda arbetade som stipendiater under längre tidsperi-
oder under 1920- och 1930-talet (DAG: personalia).

168 Hjalmar Lindroth var professor i Nordiska språk och tillika föreståndare för Institutet
för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola (IOD). IOD och VFA 
hade lokaler i samma byggnad.

169 Andra stipendiater som rekryterades under tiden de studerade folklivs- eller (kyrklig) 
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folkminnesforskning i Lund, Stockholm eller Uppsala är exempelvis Maja Ericsson 
(Lund, verksam 1925–1937), Jöns Lundsgård (Lund, verksam 1946–1947), Hilding 
Sköldenborn (Lund, verksam 1946), Birgit Hegardt (Uppsala, verksam 1953), 
Hulda Hammarbäck (Uppsala, verksam 1926–1927), Rickard Broberg (Uppsala, 
verksam 1940–1941) och Britta Yrwing (Stockholm, verksam 1952–1953) (DAG: 
personalia). Exempelvis Olle Lindskog hade innan sin stipendiatverksamhet vid gö-
teborgsarkivet studerat folkminnesforskning i Lund (DAG: brev från Olle Lindskog 
till Västsvenska Folkminnesarkivet, 1926-05-15; Jfr DAG: brev från Sigfrid Svensson 
till Carl-Martin Bergstrand, 25 mars 1956; DAG: stipendiatrapport 4 (Carl-Martin
Bergstrand 1926)).

170 GUB: brev från Carl-Martin Bergstrand till Fredrik Ström, 1943-12-13; Om Ols-
son, se Bergstrand 1944a.

171 DAG: personalia, C.G. Izikowitz.
172 DAG: personalia, John Granlund.
173 DAG: personalia, Olof Hasslöf.
174 Se även t.ex. DAG: DAGF 269B, brev från Annastina Nilsson till Johan Kalén,

1927-06-05.
175 DAG: personalia, Gösta Johannesson.
176 DAG: personalia, Stina Christensson.
177 DAG: tidningsklipp IFGH 2697.
178 Hodne genom Eriksen 1999:77.
179 LV: VMA 5513:42 f.; Även under en diskussion på 1920-talet rörande riktlinjer för 

insamlingsarbetet framhöll Kalén ”att man vid insamlingsarbetet bör låta stipendiater
och minnessamlare vid sidan av frågelistorna få syssla med fri forskning och lära dem
att inte rata något.” (DAG: tidningsklipp IFGH 732).

180 Lysekilsposten 1924-12-16; Jfr Göteborgs-Trakten 1925-01-02; Handelstidningens 
Veckoblad 1926-08-07.d

181 Handelstidningens Veckoblad 1924-01-05; Jfr Arill 1924:4.d
182 Arill 1920b, 1921, 1923a & 1924b.
183 Arill 1924a.
184 Se t.ex. FA: ULMA 35744:11.
185 DAG: årsredogörelser IFGH 1926–1931; Jfr Palmqvist 1924.
186 Se t.ex. NM: Waldemar Liungmans samling: plan över folkminnesundersökningar i 

Västergötland året 1926. Av Waldemar Liungman.
187 Arill 1929a; Handelstidningens Veckoblad 1919-11-27; DAG: tidningsklipp IFGHd

1892.
188 Arill 1929a:261 ff . & 1930d:6 ff .
189 Arill 1930d:6.
190 Arill 1930d:12 ff ., 15.
191 Se t.ex. Arill 1921:6.
192 DAG: årsredogörelser IFGH 1926–1927; Liungman 1927.
193 Liungman 1927:7-8.
194 Liungman 1927.
195 Bergstrand 1934.
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196 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Åke Campbell, 1939-09-17.
197 Bergstrand 1934.
198 Bergstrand 1934:15 f.
199 DAG: brev från Olof Forsén till Ragnar Nilsson, 1928-11-07; Jfr DAG: brev från 

Johan Kalén till Gunnar Johansson, 1931-02-02.
200 Celander 1926:101 ff .
201 DAG: frågelista NM 118.
202 DAG: frågelistor NM 30, 41, 48–49, 57, 63, 73, 76, 89, S46, S58, S71, S108,

S133, S151 & S154.
203 DAG: frågelistor ULMA M65, 92 & 164.
204 Bergstrand 1934; Jfr t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Harry Alde-

nius, 1958-12-02.
205 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ivan Markendahl, 1958-12-04; Jfr 

DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Carl Andersson, 1956-08-30; DAG: 
brev från Carl-Martin Bergstrand till Helge Nelson, 1958-10-09.

206 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ragnar Nilsson, 1937-09-20.
207 Se t.ex. Bringéus 1988b:123 ff .; Hallberg 2001:64 ff .; Nilsson 1996:109 ff .
208 Bergstrand höll dock några få kurser på 1950-talet. Ingen examination i ämnet hölls

dock och studenterna tycks ha varit få (DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till 
Ture Johannisson, 14 januari 1959). Celander propagerade också livligt för inrättan-
det av en docentur eller professur i ämnet i Göteborg (se t.ex. Göteborgs Handelstid-
ning 1944-11-09).g

209 Bringéus 1988b:123 ff .; Löfgren 1988.
210 Lilja 1996a.
211 Egardt 1962.
212 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Brita Egardt, 1958-11-24.
213 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Johan Olsson, 1941-02-04.
214 Tusentals av Bergstrands excerpter fi nns idag införda i samlingarna vid Dialekt-, 

ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG).
215 Arill 1921:3, 1922b:184 & 1923a:3; Jfr von Sydow 1915:1 ff ., 1919:9 ff . & 1941.
216 DAG: IFGH 4313-4323 & 4334-4336; Om insamling av stadstraditioner, se även 

Lilja 1991 & 1996a:139 ff .
217 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ragnar Nilsson, 1939-10-14 &

1939-10-23.
218 DAG: brev från Åke Campbell till Carl-Martin Bergstrand, 1939-12-16.
219 DAG: brev från Åke Campbell till Carl-Martin Bergstrand, 1939-10-14.
220 DAG: brev från Åke Campbell till Carl-Martin Bergstrand, 1939-12-16.
221 DAG: brev från Åke Campbell till Carl-Martin Bergstrand, 1941-02-25; Under

stadsundersökningarna sökte emellertid Bergstrand, med föga framgång, påverka 
Richard Broberg vad gällde framtida frågelistors innehåll. Till exempel påpekade han 
att listor rörande ”skolväsende och läsning, för sjukhus, läkare, kvacksalvare, huskurer
och hygien, för kriminalitet, straff , domare och exekutionsbetjänter o.s.v. borde väl
ändå utarbetas i år?” (DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Richard Broberg, 
1942-02-17).
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222 DAG: brev från Åke Campbell till Carl-Martin Bergstrand, 1940-10-26.
223 DAG: tidningsklipp IFGH 2697: Jfr Göteborgs-Posten 1942-02-09.
224 DAG: tidningsklipp IFGH 2698.
225 Dagens Nyheter 1940-11-01; Jfr r Svenska Dagbladet 1941-09-24; DAG: tidningsklippt

IFGH 2697.
226 Se t.ex. Göteborgs Morgonpost 1941-11-26.t
227 Se t.ex. DAG: tidningsklipp IFGH 2852.
228 Göteborgs Morgonpost 1940-11-04; DAG: tidningsklipp IFGH 2697; Jfr GUB: In-t

stitutet för västsvensk kulturforskning, brev från Carl Wilhelm von Sydow till Albert
Sandklef, 25 oktober 1940.

229 Campbell skriver bl.a. rörande tidningskampanjen: ”Beträff ande Lysekil vill jag säga, 
att vi naturligtvis inte får antyda, att vi ämna klara undersökningen genom av arkivet 
betalda bygdemeddelare. Så länge vi ha denna aktion i gång, måste vi hålla tillbaka 
allt tal om, att arkiven själva av egna medel skola bedriva stadsundersökningar.”
(DAG: brev från Åke Campbell till Carl-Martin Bergstrand, 1940-10-26).

230 DAG: årsredogörelser IFGH 1939–1943.
231 Förutom Carl-Martin Bergstrand själv och den tidigare nämnde Ragnar Nils-

son användes huvudsakligen tre kvinnliga studentskor – Astrid Westergren, Stina 
Christensson och Elsie Th urén. I Uddevalla kom dock ett i sammanhanget tidigare 
oprövat kort att arbeta – amatörarkeologen Knut Tinnberg (DAG: årsredogörelser 
IFGH 1939–1943; Jfr DAG: brev från Knut Tinnberg till Carl-Martin Bergstrand,
1941-04-17).

232 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ragnar Nilsson, 1941-11-10; 
DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Celander, 1941-05-07; DAG: 
brev från Åke Campbell till Carl-Martin Bergstrand, 1941-02-25.

233 FA: ULMA 35744:6.
234 Frågelistorna var: Lucia, Julen, Nyåret, trettondagen, tjugondagen och kyndelsmäs-

san, Vårfrudagen, fastlagen och påsken, Valborgsmässan och Kristihimmelfärdsdagen, 
Pingst, trefaldighet och midsommar, rr Jordbruk och boskapsskötsel i staden, Stadens handel 
med landsbygden, Stadens marknader, rr Stadens samhällsklasser samt r Stadsbors fi ske vid 
Östersjökusten. (DAG: frågelistor ULMA M 152–158, 160–164).

235 Se t.ex. Göteborgs-Tidningen 1941-09-30; Göteborgs Handelstidning 1942-11-03.g
236 Lilja 1991:105 f.; Jfr Löfgren 1988:156.
237 Göteborgs Handelstidning 1942-11-03.g
238 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Richard Broberg, 1942-02-17; Jfr Göte-

borgs-Tidningen 1941-09-30.
239 DAG: frågelista NM 118.
240 Se t.ex. DAG: brev från Gösta Berg till Carl-Martin Bergstrand 1942-02-02; DAG: 

brev från John Granlund till Carl-Martin Bergstrand 1941-04-25 & 1943-01-05; 
DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Gösta Berg 1942-02-02 & 1942-03-26;
DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Åke Campbell, 1939-10-30.

241 DAG: frågelista NM 118.
242 DAG: IFGH 5405, 5408, 5409, 5410, 5723, 5730 & 6012.
243 DAG: IFGH 4563, 5066, 5331, 5400, 5485, 5492, 5551, 5604, 5607, 5681, 5730, 

5826, 6123 & 6177.
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244 Vid Landsmålsarkivet i Uppsala rörde 2,3 procent av materialet insamlat åren 
1939–1947 stadstraditioner (Lilja 1991:107).

245 Undantaget är några få år i början av 1950-talet då arkivet återigen högst temporärt 
kom att intressera sig för stadens traditioner. Ragnar Nilsson sändes till Uddevalla 
år 1950. Två år senare påbörjade kandidaten Gunnar Lindecrantz en förhållandevis 
intensiv dokumentation rörande hantverkare och industriarbetare i Göteborg (DAG:
IFGH 5569–5572 & 5812–5820). Drygt 500 sidor uppteckningar blev vidare
resultatet av uppsalastudentskan Birgit Hegardts stipendiatresa till Strömstad år 1953 
(DAG: IFGH 5747–5750 & 5759–5766; DAG: personalia, Birgit Hegardt). He-
gardt försågs med en av Bergstrand specialskriven frågelista rörande polisen, läkare,
hotell, brevbärare, renhållningen, fruktodling, vattenförsörjningen och dylikt i staden 
(DAG: frågelista, VFA Strömstad).

246 Jfr Lilja 1991:107; I varje fall uppsalaarkivet tycks även haft syfte att återkomma till 
med nya ansökningar till de städerna som beviljat ett anslag. Härom skrev Bergs-
trand: ”Du känner väl till, att Campbell avser återkomma till städernas fullmäktige
med begäran om anslag även för nästa år. Då skulle en ny serie frågelistor komma till 
användning. Vid arbetet i år skulle därför upptecknarna strängt hålla sig till de för
året fastställda listorna och inte föregripa kommande års arbete. För min del tycker
jag det skulle vara rätt plågsamt att återkomma med begäran om mera pengar, då 
förmodligen stadsfullmäktiges ledamöter överallt tänka sig, att årets anslag skulle vara 
nog för hela inventeringen.” (DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding 
Celander, 3 april 1941); Med undantag för Göteborg skickade Västsvenska folkmin-
nesarkivet inte heller ut mer än en ansökan per stad.

247 DAG: årsredogörelser IFGH 1939–1945.
248 Jfr DAG: IFGH 6891 C:I & IV; Jfr Lilja 1991:109.
249 Celander 1923:5.
250 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Nils Sjöholm, 1937-11-19.
251 Se t.ex. Arill 1921:5.
252 Jfr DAG: DAGF 269B, brev från Hjalmar Nilsson till Johan Kalén, 1927-11-18.
253 DAG: brev från Nils Johansson till Carl-Martin Bergstrand, 1953-10-16.
254 DAG: DAGF 269C, brev från Rudolf Österlind till Johan Kalén, 1927-12-28.
255 NM: Waldemar Liungmans samling, Kurs i folkminnesinsamling.
256 FS: intervjuer, Stina Bergman (född Christensson), 2000-08-02 & Britt Troëng 

(född Adenius), 2000-07-27.
257 DAG: DAGF 9.
258 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Celander, 1943-09-13; DAG: 

brev från Carl-Martin Bergstrand till Åke Campbell, 1940-10-31.
259 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Åke Campbell, 1940-10-21.
260 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Julius Ejdestam, 1944-11-14.
261 Göteborgs handels- och sjöfartstidning 1944-10-20.g
262 Se t.ex. DAG: stipendiatrapport 4 (Carl-Martin Bergstrand 1926); DAG: stipendiat-

rapport 9 (Carl-Martin Bergstrand 1927); På 1930-talet besökte exempelvis stipendi-
aten Britt Adenius försörjningshem för att fi nna lämpliga meddelare (DAG: DAGF 
9); Vidare kan som ett exempel nämnas att, vid sidan av Falkenbergs sinnessjukhus,
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besöktes ålderdomshem i Göteborg, Ljung, Ulricehamn, Rävlanda, Stenungsund, 
Hössna, Mölnlycke, Nödinge, Tölö, Järnbrott, Ed, Dals-Ed och Ljungskile av 
Västsvenska folkminnesarkivets utsända enbart under 1953 (IFGH 5712–5779; Jfr 
DAG: brev från Oscar Söderlind till Carl-Martin Bergstrand, 1948-03-08).

263 DAG: brev från Olle Lindskog till Carl-Martin Bergstrand, 1941-10-16.
264 DAG: brev från Linnar Linnarsson, 1929-04-23.
265 DAG: stipendiatrapport 11 (Ragnar Nilsson 1927).
266 DAG: DAGF 269B, brev från Ingemar Lundgren till Johan Kalén, 1927; Jfr DAG:

brev från Otto Härnqvist, 1928-06-14.
267 DAG: stipendiatrapport 27 (Olle Lindskog 1928).
268 DAG: stipendiatrapport 3 (C.G. Izikowitz 1926); Jfr DAG: brev från Ragnhild

Johansson till Carl-Martin Bergstrand, 1948-02-03.
269 DAG: stipendiatrapport 4 (Carl-Martin Bergstrand 1926).
270 DAG: stipendiatrapport 8 (Ragnar Nilsson 1927).
271 DAG: stipendiatrapport 26 (Otto Härnqvist 1928).
272 DAG: stipendiatrapport 26 (Otto Härnqvist 1928); Jfr DAG: stipendiatrapport 30 

(Margot Nilson 1928).
273 Arill 1920b:5 f. & 1921:3 f.
274 Linnarsson 1950:351.
275 Arill 1922b:180.
276 DAG: stipendiatrapport 30 (Margot Nilson 1928).
277 I synnerhet manliga upptecknare använde stundtals ordval med direkta paralleller till

jakt och militärväsendet när de beskrev sin verksamhet (se t.ex. DAG: DAGF 269A,
brev från Axel Henriksson till Johan Kalén, 6 november 1927).

278 BL: Vad minns ni om fi ske och sjöfart i äldre tider? Särtryck ur Göteborgs-Posten,
1930; Även Landsmålsarkivet i Uppsala betonade detsamma i sina instruktioner till
upptecknarna: ”Sök ej särskilt efter ’märkvärdigheter’. Uppgiften är att med största 
trohet teckna bygdens gamla tradition, vare sig denna ter sig för upptecknarne såsom
något vanligt eller något ovanligt.” (FA: ULMA 35744:14).

279 Gustafsson 1920:28 f.
280 DAG: Referat av diskussion om arbetsmetoderna vid folkminnessamlandet. VFFs

utbildningskurs, 1920-tal.
281 Arill 1923a:5 f.
282 LV: VMA 5525.
283 DAG: IFGH 6891 C:IV:5.
284 DAG: IFGH 6891 C:IV:3 ff .
285 DAG: Referat av diskussion om arbetsmetoderna vid folkminnessamlandet. VFFs

utbildningskurs, 1920-tal.
286 DAG: stipendiatrapport 4 (Carl-Martin Bergstrand 1926).
287 NM: Waldemar Liungmans samling, Kurs i folkminnesuppteckning; Britt Adenius

(gift Troëng), en av 1940-talets fl itigaste stipendiater, skildrar hur ett besök kunde te 
sig i praktiken: ”När jag knackade på i en stuga, presenterade jag mig och berättade
att jag kom från Göteborg för att skriva upp lite om hur det var förr i tiden. […] ’Är 
hon från Götteborg! Då måste hon känna Hulda. Hon arbetar på ett ställe i Ma-
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jorna, och hon kokar så mycket kaff e, så det fi nns ingen som kokar så mycket kaff e’.
Jag beklagade att jag inte kände alla Göteborgs 25 000 invånare – lite svårare att hitta 
en Hulda eller Anna där än i Dagsås. Tyvärr fi ck jag ofta höra, att jag borde ha kom-
mit ett år tidigare då den och den levde, som kom ihåg så mycket och kunde berätta.
Efter presentationspreludierna och lite skvaller om vilka personer som gästade Ot-
tersjö var det inte heller lämpligt att börja en utfrågning efter frågeboken. Bergstrand 
hade nämnt, att man i regel borde nöja sig med at intervjua en timme – sedan svek 
ofta den gamles minne och intresse. Första besöket gick ofta åt att stifta bekantskap 
och inge förtroende genom att visa intresse för barn och barnbarn, för krämpor, 
läkarbesök och medicinfl askor. Det kunde hända att gamla medicinfl askor åkte fram, 
som ordinerats av doktoren i Varberg för åratal sedan. ’Hon som är så lärd, kan väl
förklara vad här står’. I allmänhet kom vi på god fot med varandra rätt fort, och jag 
bjöds på kaff e. På ett ställe kom fi nkopparna fram, på ett annat bjöds jag kaff e ur en 
begagnad kopp, kanske nödtoftigt avtorkad med förklädessnibben. Det var bara att 
tacka ja och inte vara kräsen.” (DAG: personalia, Britta Adenius).

288 NM: Waldemar Liungmans samling, Kurs i folkminnesinsamling.
289 FS: Anvisningar för upptecknare av folkminnen, 1920-tal.
290 DAG: IFGH 6891 C:IV:7 f.; Jfr LV: VMA: brev från Carl-Martin Bergstrand till 

Waldemar Liungman, 1927-06-22; DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sven
Rydstrand, 1943-12-17.

291 DAG: DAGF 91:6; Jfr DAG: brev från Filip Rytterås till Carl-Martin Bergstrand,
1960-04-29.

292 Arill 1921:5.
293 Se t.ex. DAG: brev från Albert Nilsson till Carl-Martin Bergstrand, 1943-01-20.
294 DAG: IFGH 6891 C:IV; Jfr Liungman 1927.
295 DAG: IFGH 6891 C:IV:27; Jfr Rehnberg 1947:22.
296 DAG: frågelista ULMA M 89.
297 Bergstrand 1934:5.
298 DAG: frågelista ULMA M 115.
299 Bergstrand 1934.
300 FA: brev från Carl-Martin Bergstrand till Åke Campbell, 1937-09-17.
301 GUB: brev från Åke Campbell till Carl Wilhelm von Sydow, 1938-09-16; Jfr Skott

2001.
302 Jfr Skott 2001.
303 DAG: brev från Stina Christensson till Carl-Martin Bergstrand, 1941-03-02; Jfr

DAG: DAGF 269A, brev från Axel Henriksson till Johan Kalén, 1927-12-27.
304 Arill 1921:6.
305 Arill 1921:7.
306 FS: Anvisningar för upptecknare av folkminnen, 1920-tal.
307 DAG: stipendiatrapport 5 (Carl-Martin Bergstrand 1926).
308 FS: intervju, Britt Troëng (född Adenius), 2000-07-27.
309 MM: brev från Carl-Martin Bergstrand till A.G. Bördh, 1934-05-17.
310 DAG: brev från Johan Kalén till Helge Gunneland, 1928-06-20; Jfr Handelstidning-

ens Veckoblad 1923-02-08.d
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311 Arill 1920b:11.
312 Liungman 1927:7; Jfr von Sydow 1916a:4.
313 DAG: brev från Johan Kalén till Birger Svensson, 1928-05-04.
314 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sven Rydstrand, 1943-02-22; Ragnar 

Nilsson fi ck liknande instruktioner: ”Fattigvård. Auktion på fattiga. Deras behand-
ling. Nämn någon som brukade ropa in fattiga för att förtjäna på dem! Vad för 
slags arbeten fi ck de utföra? Rothjonen. Vilka minns Ni? Beskriv dem och hur de 
trakterades, hystes, fraktades från ställe till ställe o.s.v. Fattigstugan och hjonen. Deras
mat, ved, kläder, samliv, orenlighet, tiggeri, gärningar, ägodelar o.s.v.” (DAG: Brev 
från Carl-Martin Bergstrand till Ragnar Nilsson, 1947-09-10; Jfr DAG: brev från 
Carl-Martin Bergstrand till Carl Andersson, 1956).

315 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Brita Yrwing, 1953-09-29.
316 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Signe Karlsson, 1963-03-13.
317 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilbert Hansson, 1950-04-01.
318 DAG: brev från Olof Forsén till Folke Linder, 1929-06-04; Jfr DAG: brev från Olof 

Forsén till Olle Lindskog, 1929-06-04.
319 Halland 1924-06-26; Jfr d Lysekilsposten 1924-12-16; Göteborgs-Trakten 1925-01-02.
320 Bergstrand 1934:2; Liungman 1927:7.
321 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Brita Yrwing, 1953-09-29.
322 DAG: brev från Olof Forsén till Carl-Martin Bergstrand, 1929-04-25.
323 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Karl Eriksson, 1956-10-18.
324 Handelstidningens Veckoblad 1924-03-11; Jfr d Handelstidningens Veckoblad 1924-01-d

05; Göteborgs-Trakten 1925-01-02.
325 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Carl Kjellén, 1956-11-09.
326 FS: Anvisningar för upptecknare av folkminnen, 1920-tal.
327 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Gunnar Lindekrantz, 1951-02-06.
328 FS: intervjuer, Stina Bergman (född Christensson), 2000-08-02, Anna-Stina Hans-

son (född Möller), 2000-09-11, Margot Nilson, 2001-03-29 & 2001-05-18 och 
Britt Troëng (född Adenius), 2000-07-27.

329 BL: Vad minns ni om fi ske och sjöfart från äldre tider? Särtryck ur Göteborgs-Posten
1930; Jfr Åmåls-Posten 1927-02-25; Göteborgs Morgonpost 1921-12-10; t Hallands 
Nyheter 1939-10-14; r Handelstidningens Veckoblad 1926-08-07.d

330 DAG: IFGH 6891 C:IV:20.
331 Arill 1920b:11; Handelstidningens Veckoblad 1919-11-27.d
332 Götlind 1919:6.
333 DAG: stipendiatrapport 13 (Ragnar Nilsson 1927).
334 Bohusläningen 1932-09-30; Andra exempel härpå är: ”Har Ni några egna funde-

ringar om förklaringen till en viss sedvänja eller dylikt, så meddela dem gärna, men 
helst som tillägg eller anmärkningar och i alla händelser tydligt skilt från de sakliga 
uppgifterna.” (Handelstidningens Veckoblad 1919-11-27; Jfr d Göteborgs Morgonpost
1921-12-10; Göteborgs-Posten 1920-12-24); Även Landsmålsarkivet i Uppsala beto-
nade detsamma (se t.ex. FA: ULMA 35744:14).

335 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Folke Wångmarke, 1956-05-22; Jfr
DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ebba Johansson, 1937-02-17.
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336 DAG: IFGH 6891 C:IV:29 f.; Jfr DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ivar 
Wadensjö, 1956-10-22.

337 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Harald Lundgren, 1948-09-13.
338 Arill 1920a; Även Bergstrand betonade detsamma: ”Upptecknaren bör noga återge 

meddelarens framställning o.s.v. Samma ord och uttryckssätt men utan att försöka 
ljudtroget återge uttalet. Litterär stil ger emellertid en oriktig färg åt framställningen,
som bör göras folklig.” (DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Anders Ljung, 
Falkenberg, 1937-02-11).

339 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till W. Arvidsson, 1933-01-13; Lilja 
1996:a:226; Jfr Olofsson 1928–1931.

340 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Georg Borg, 1949-01-24; DAG:
brev från Carl-Martin Bergstrand till Folklivsarkivet i Lund, 1948-04-01; DAG: brev 
från Carl-Martin Bergstrand till Maj-Britt Bennheden, 1960-11-15; DAG: brev från 
Carl-Martin Bergstrand till Maja Ericsson, 1938-05-17.

341 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Harald Lundgren, 1948-09-13.
342 DAG: brev från Harald Lundgren till Carl-Martin Bergstrand, 1948-09-14.
343 DAG: IFGH 5333:1.
344 Lilja 1996a:188 ff .
345 DAG: brev från Johan Kalén till Eric Johansson, 1930-06-10.
346 DAG: IFGH 6703:12.
347 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Celander, 1937-10-25.
348 DAG: IFGH 6703:12.
349 DAG: brev från Otto Härnqvist, 1928-06-14; Jfr DAG: brev från A. Andersson till

David Arill, 1922-02-12.
350 Se t.ex. DAG: brev från Anders Andersson, 1922-02-12.
351 Liungman 1927:8.
352 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ivar Filipsson, 1937-01-08; Även de an-

dra insamlingsledarna vid Västsvenska folkminnesarkivet gav liknande instruktioner, 
till exempel Johan Kalén: ”Tag inte med något, som Ni eller meddelaren läst i någon 
tryckt bok. Sådant är värdelöst för oss. Litteratur ha vi gott om här.” (DAG: brev från
Johan Kalén till Eric Johansson, 1930-06-10; Jfr DAG: brev från Johan Kalén till 
Gunnar Johansson, 1931-02-02).

353 Se t.ex. DAG: brev från Olof Forsén till Ernst Jotson, 1931-06-29.
354 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Sköldenborn, 1946-05-08;

Albert Josefsson fi ck liknande instruktioner: ”Det gäller ju att ange i vilken socken
det berättade hör hemma, inte var det råkar bli upptecknat. Hur skulle jag annars
göra, då jag renskriver det jag på ålderdomshemmen här i Göteborg upptecknar efter 
gamla värmlänningar, närkingar o.s.v.? Jag skriver naturligtvis den sockens namn, där
de vuxit upp, såvida det inte av berättelsen framgår, att det relaterade hör hemma på 
en annan ort.” (DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Albert Josefsson, 1936-
12-22; Jfr DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ivar Filipsson, 1937-01-08;
DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hanna Wessman, 1946-04-26).

355 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Sköldenborn, 1946-05-08.
356 DAG: brev från Johan Kalén till Helge Gunneland, 1928-06-20.
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357 DAG: brev från Johan Kalén till Eric Johansson, 1930-06-10.
358 Arill 1929a:287.
359 Lid 1929:159.
360 Lid 1929:159.
361 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sigfrid Svensson, 1956-12-13; 

Götlind 1938:166
362 Som exempel kan värmlänningen Ragnar Nilssons uppteckningar från Svanskog 

år 1933 nämnas. Samlingen återfi nns i nio efter varandra följande accessionsnum-
mer (DAG: IFGH 3090–3098). Till exempel återfi nns Nilssons uppteckningar
efter soldatänkan Emma Karlström (f. 1855) i fl era olika accessionsnummer, enligt 
följande: IFGH 3090:8-9, 11 (Vattenväsen), IFGH 3090:17-20 (Skogsväsen),
IFGH 3090:32-33 (Jättar), IFGH 3090:41 (Troll), IFGH 3090:46-47 (Naturväsen 
i övrigt), IFGH 3091:13, 16-17, 20 (Tomtar), IFGH 3091:27 (Spiritus), IFGH 
3091:31-32 (Bjäran), IFGH 3091:33 (Sjukdoms- och dödsväsen), IFGH 3091:36
(Drakar), IFGH 3091:41-42 (Ormar), IFGH 3091:51-54 (Spökeri), IFGH 3091:57
(Maran), IFGH 3092:8-20, 32, 35 (Läkekonst), IFGH 3092:45 (Svartkonst), IFGH
3092:49, 54 (Kloka), IFGH 3092:58 (Frimurare), IFGH 3093:3,6, 9-11 (Tydor),
IFGH 3093:12 (Väderleksmärken), IFGH 3093:16, 21 (Naturföremål), IFGH 
3093:35 (Farsoter), IFGH 3093:44-45 (Hantverkare), IFGH 3094:1-2 (Skämt-
sagor), IFGH 3094:7, 9-15 (Visor), IFGH 3095:2-3, 10-16 (Födelse och dop) 
IFGH 3095:17, 20-21 (Frieri och bröllop), IFGH 3095:41 (Död och begravning), 
IFGH 3095:56-58 (Hemmet), IFGH 3095:60-61 (Husligt arbete), IFGH 3096:8
(Skörden) , IFGH 3096:15-18, 25, 27, 29 (Husdjur), IFGH 3096:30-31 (Husdju-
rens sjukdomar), IFGH 3096:36-38 (Slakt), IFGH 3097:3 (Lucia), IFGH 3097:10-
17 (Julafton), IFGH 3097:18-19, 21 (Juldagen), IFGH 3097:22 (Annandag jul),
IFGH 3097:46-47, 50-51 (Vårhalvåret), IFGH 3098:4-7, 10 & 12 (Djur) samt
IFGH 3098:24-25 (Tabu). Uppteckningar efter andra meddelares berättelser är
sorterade på samma sätt och återfi nns alltså ”blandade” med dem efter Emma Karl-
ströms uppgifter.

363 LV: VMA 5520:4-5; Jfr DAG: brev från Johan Kalén till Helge Gunneland, 1928-
06-20.

364 LV: VMA 5520:5-6.
365 Se t.ex. Arill 1929a:282.
366 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Julius Ejdestam, 1944-02-10; I kapitlet 

har jag av hänsyn till de behandlade upptecknarnas efterlevande valt att endast ange 
deras intititaler.

367 DAG: brev från Olof Forsén till Waldemar Liungman, 1929-03-20.
368 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till K.E., 1937-04-20.
369 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Albert Nilsson, 1943-12-20.
370 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till J.B., 1933-01-25.
371 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till K.G. Gilstring, 1955-08-15.
372 DAG: brev från Albert Nilsson till Carl-Martin Bergstrand, 1943-01-20.
373 Handelstidningens Veckoblad 1924-09-11.d
374 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Celander, 1939-05-25.
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375 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sigfrid Svensson, 1944-04-18.
376 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Oscar Söderlind, 1947-12-11.
377 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till John Granlund, 1943-01-07; Om N.S. 

och hans verksamhet, se Lilja 1997 & 1999a.
378 DAG: IFGH 6891 C:IV:11.
379 DAG: IFGH 6891 C:IV:12 f.
380 Se t.ex. DAG: Brev från Carl-Martin Bergstrand till Gösta Gilstring, 1962-12-10.
381 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Helmer Olsson, 1940-09-16.
382 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sven Rydstrand, 1943-09-21.
383 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Julius Ejdestam, 1938-10-19.
384 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till W.E. Fogelin, 1945-04-12.
385 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sofi a Paulsson, 1940-tal.
386 DAG: brev från Olof Forsén till Ragnar Nilsson, 1928-12-10.
387 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ivar Filipsson, 1937-01-08; Jfr DAG: 

brev från Carl-Martin Bergstrand till Ragnar Nilsson, 1936-12-18.
388 DAG: styrelseprotokoll VFF, 1927-02-27.
389 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Celander, 1940-10-30 & 1943-

09-29; DAG: årsredogörelse IFGH 1945–1946.
390 Bohusläningen 1943-01-09 & 1943-02-06.
391 Se t.ex. DAG: VFF 2226, 2228, 2230-2234, 2237 & 2255.
392 Jfr Nilsson 1996:216 ff .
393 DAG: VFF 2237:3; Jfr DAG: VFF 2242:3, 2246:1 & 2290.
394 DAG: VFF 2238.
395 Uppteckningarna löd: ”En annan landsplåga (förlåt uttrycket!) som också är på 

 upphällningen är knallarna och då särdeles västgötar och smålänningar. När dom för-
ra drog land och rike över, och kom för att sälja sina alster var det alltid uppståndelse
för vilket var roligare än att höra en knalle berätta om sina historier samt nyheter från 
vida världen.” (DAG: VFF 2247:1 f.); ”I medio av 1800-talet då skolorna gjorde sitt 
intåg i landet, fanns det inga skolhus. I stället hade man skolorna i bondgårdarna 
vilka varierade, skolorna fl yttade på det viset från den enda gården till den andra. In-
nan man hade någon skollärare hade man en gammal gubbe som lärde barnen läsa. I
Röra socken uppehölls denna syssla utav en gammal båtsman.” (DAG: VFF 2247:3).

396 Nilsson 1996:216 ff .
397 DAG: VFF 2236.
398 DAG: VFF 2236.
399 Åmåls-Posten 1927-02-25.
400 DAG: Personalia, A.G. Bördh.
401 Muntlig uppgift, Nils Gustavsson, 2005-04-05.
402 Enbågen 1970:188; Hallbäck 1969:12 f.
403 Enbågen 1970:188.
404 DAG: personalia, A.G. Bördh.
405 DAG: personalia, A.G. Bördh.
406 Bohusläningen 1962-07-23.
407 Se t.ex. Bördh 1933.
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408 Elfsborgs Läns Tidning 1929-09-20.g
409 Hallbäck 1969:12.
410 Bohusläningen 1962-07-23.
411 Bohusläningen 1962-07-23; Provinstidningen Dalsland 1948-03-10;d Åmåls-Tidningen

1928-08-14. 
412 Åmåls-Tidningen 1928-08-14.
413 Bördh 1933; Jfr Bergman 1928.
414 Jfr Aronsson 1995:181.
415 MM: brev från A.G. Bördh till Carl-Martin Bergstrand, 1934-05-17.
416 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1937-11-17.
417 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1934-05-14.
418 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1937-03-09 & 1937-11-17.
419 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1936-01-26.
420 Enbågen 1970:189.
421 DAG: VFF 790.
422 DAG: VFF 100.
423 DAG: VFF 491.
424 DAG: VFF 1645.
425 DAG: VFF 914:6-7 & 1098, IFGH 4098 & 4099:3.
426 DAG: VFF 491.
427 DAG: VFF 1296:5.
428 DAG: VFF 1296.
429 Bohusläningen 1962-07-23.
430 ÅK: brev från Nils-Ivan Svensson till Carl-Martin Bergstrand, 1937-01-29, 1937-

03-09; ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson; ÅK: brev från Carl-Martin
Bergstrand Nils-Ivan Svensson, 1937-01-20.

431 ÅK: brev från Carl-Martin Bergstrand till Nils-Ivan Svensson, 1937-01-20.
432 ÅK: brev från Carl-Martin Bergstrand till Nils-Ivan Svensson, 1938-01-13.
433 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1937-11-25.
434 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1937-03-09.
435 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1936-01-26.
436 ÅK: brev från A.G. Bördh till Emanuel Bergman, 1929-04-20.
437 ÅK: brev från A.G. Bördh till Nils-Ivan Svensson, 1937-03-31; Jfr MM: brev från 

Nils-Ivan Svensson till A.G. Bördh, 1937-04-02.
438 ÅK: brev från A.G. Bördh till Emanuel Bergman, 1929-04-20.
439 ÅK: brev från A.G. Bördh till Emanuel Bergman, 1922-03-06.
440 Provinstidningen Dalsland 1945-08-28.d
441 DAG: tidningsklipp DAGK 11.
442 Jfr Aronsson 1995:167 ff . & 181.
443 DAG: IFGH 6545:2.
444 DAG: tidningsklipp DAGK 10.
445 DAG: personalia, Sonja Henningsson.
446 DAG: DAGF 100:34 f.
447 DAG: personalia, Sonja Henningsson.
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448 DAG: personalia, Sonja Henningsson; DAG: IFGH 7500:160
449 DAG: IFGH 7499:85; Se t.ex. Henningsson 1959, 1968 & 1969.
450 DAG: IFGH 7499:85 & 7500:164.
451 DAG: personalia, Sonja Henningsson; Jfr t.ex. DAG: IFGH 7500:157; DAG: fråge-

listor NM 181 & 189.
452 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1959-01.
453 DAG: DAGF 92–101 & IFGH 7498–7500; Sonja Henningssons son, Lars Hen-

ningsson, har granskat föreliggande text; härför tackar jag honom varmt. 
454 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sonja Henningsson, 1959-01-13.
455 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sonja Henningsson, 1959-01-13; Jfr

Bergstrand 1949.
456 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1959-02.
457 Se t.ex. DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sonja Henningsson, 1959-01-

13, 1959-05-13 & 1959-06-09.
458 DAG: Intyg rörande Sonja Henningsson av Carl-Martin Bergstrand, 1962-01-26.
459 Jag har valt att inte texten inte namnge Sonja Henningssons meddelare eller personer 

som nämns i hennes uppteckningar.
460 DAG: IFGH 6052:23.
461 DAG: IFGH 5993:24.
462 DAG: personalia, Sonja Henningsson.
463 DAG: IFGH 7499:86.
464 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1959-01.
465 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1960.
466 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1961-04.
467 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1959-06.
468 DAG: IFGH 7500:6. 
469 DAG: IFGH 7499:86; Jfr Vallström 2002:106.
470 DAG: personalia, Sonja Henningsson.
471 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1959-06.
472 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1961-01-28.
473 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1962-02-26.
474 DAG: IFGH 7500:5–15; Jfr DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin

Bergstrand, 1962-11-21.
475 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, troligen 1960-05.
476 Jfr Köngäs-Maranda 1981.
477 Jfr Lilja 1996a:43.
478 DAG: PM angående uppteckning av de svenska städernas folkminnen, 1940-talet.
479 DAG: Referat av diskussion om arbetsmetoderna vid folkminnessamlandet. VFFs 

utbildningskurs, 1920-tal.
480 Arill 1929a:292.

Kapitel 4
1  von Sydow 1919:12 ff .
2  Se t.ex. Eivergård 2005:112 f.



N O T E R ,  K A P I T E L  3 –4  | 3 2 7 

3  Lilja 1996a:242.
4  Se t.ex. Lilja 1996a:238; Jfr Kvideland 1978.
5  Frykman 1979:234.
6  Lilja 1996a:36 ff ., 238 & 243; Jfr Lilja 1999b:25.
7  Salomonsson 2003b:90 & 95.
8  Frykman 1979:236.
9  Lilja 1996a:242 ff .
10 Se t.ex. Salomonsson 2003b:90.
11 Se t.ex. Lilja 1996a:159 & 244.
12 Se t.ex. Lilja 1996a:159; Svahn 1999:51 & 2007:62.
13 Trygger 1928:323.
14 Lindman 1934:110.
15 Lindman 1934:116.
16 Westman & Odhner 1931:235 f.
17 Westman & Odhner 1931:228; Jfr Bagge 1941:239; Zander 2001:134; Den poli-

tiska vänstern reagerade starkt mot föreställningen (se t.ex. Olsson 1910).
18 Aronson 1993:88.
19 Lindman 1934:64; Jfr Bagge 1945:96.
20 Lindman 1924:67.
21 Aronson 1993:90.
22 Liungman 1928:6.
23 Linderborg 2001:235.
24 Ström 1905:3.
25 Rydén 1923:8.
26 Linderborg 2001:311.
27 Ström 1910:13.
28 Larsson 1905:3 f.
29 Hedin genom Larsson 1905:36.
30 Ahlberg 1941:2.
31 Fabian Månsson (s) motionerade tillsammans med Nils Holmström (lmb) om an-

slag till jojksamlaren Karl Tirén (RT 1931: motion AK 153); Om Tirén, se Ternhag 
2000; Om Månsson, se Meurling 1972.

32 Social-Demokraten 1930-07-09; Västgöta-Demokraten 1930-07-10.
33 Jonne 1920:2.
34 Svensson 1944:65 ff .
35 Ström 1929:9 f.; Jfr Ström 1944.
36 Ström 1944:124.
37 Ström 1944:120.
38 Engman 1999:105 ff .; Linderborg 2001:272 ff . & 310 ff .
39 Ström 1944:120.
40 Ström 1942:69.
41 Ström 1906a:4.
42 Dalkvist 1920:47 ff .
43 Kämpe 1921.
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44 Månsson genom Linderborg 2001:235; Jfr även Linderborg 2001:303.
45 Jönsson 1927:8 & 1937:76 f.; Karlsson 1928:14 f.; Östlund 1927:13 f.
46 Ström 1906a:6.
47 Dahlström 1903:1, i original delvis kursiverat; Jfr Ström 1914:13 f.
48 Lindström 1928a:12. 
49 Hansson 1945:149.
50 Ahlberg 1941:2.
51 Arill 1923a:5.
52 Arill 1932:3.
53 Arill 1932:4.
54 Arill 1932:3 ff .; Även inom hembygdsrörelsen pågick under 1900-talets första hälft

diskussioner om faran med att idealisera hembygden och dess historia (se t.ex. 
Emilsson 1998: 172 f.).

55 Handelstidningens Veckoblad 1933-02-01 & 1933-07-19; Jfr d Handelstidningens 
Veckoblad 1923-11-03 & 1938-12-23.d

56 Ek 1922:24; Jfr Lundqvist 1920:76; DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till
Gösta Johannesson, 1953-05-27.

57 LV: VMA 5513:4.
58 DAG: DAGF 296D:349 ff .; Jfr DAG: VFF 2587–2589.
59 DAG: DAGF 269D:569.
60 För att åskådliggöra var Bergstrands primära intresse låg kan några av hans artiklar 

från 1959 nämnas: “Fångar på Nya Elfsborg under 1700-talet”, “Mästertjuven 
Busa-Jan i folktraditionen och i verkligheten”, “Om tjänstefolks löner”, “Brott mot
fj ärde budet”, “Stortjuvar i Mark”, “Poströveriet i Hyssna 1844”, “Kyrktjuvar i
Skephult”, “Om stölder av potatis”, “Ett barnamord i Örby”, “Om fängelset i Skene
under 1700-talet”, “Om folk som drunknat”, “Sinnesundersökning på 1700-talet”, 
“Mordet på Bengt i Ekarebo”, “Soldatens självmord” och “Vanhelgande av Sabbaten”
(FS: Carl-Martin Bergstrands tryckta skrifter, manuskript av Erik Magnusson).

61 Bergstrand 1932.
62 Bergstrand 1950b & 1953; Jfr Skott 2000.
63 Bergstrand 1942 & 1956.
64 Berg 1991; DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sonja Henningsson, 1960-

05-31.
65 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sonja Henningsson, 1959-06-09; 

Jfr Larsson 1959; I samma andemening påpekade Bergstrand även för Sonja 
Henningsson: ”Jag fi ck besök av ingeniör Paul Gibsson […] Vi fi ck ju språkas 
vid omkring 1 timme om äldre förhållanden i industrialismens första årtionden i
Viskadalen, på Jonsered o.s.v. Märkvärdigt vad folk kan vara dåligt insatta i hur då-
ligt deras fäder betalat de arbetande i deras fabriker och hur eländigt folk hade som
tjänare hos bönder och trälar hos industrimagnater för bara två mansåldrar sedan!” 
(DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sonja Henningsson, 1961-04-10).
Även till Sixten Bengtsson, alias Västgöta-Bengtsson, uttryckte sig Bergstrand täm-
ligen nedlåtande om allmogen: ”Jag är glad åt att min mor skötte sig så bra under 
inspelningen och att hon kommer med på ett hörn i Bjärke-fi lmen. Men inte är hon
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någon genomsnittlig representant för folket i Bjärke eller ens för prästgårdfolket där. 
Dock skadar ju inte, att fi lmen kan visa, att i Bjärke har funnits någon person av 
större vishet och kunskap och intelligens än vad man väntar sig av folk på landsbyg-
den.” (DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sixten Bengtsson, 1962-08-09).

66 Celander 1934:17 f.
67 Bergstrand 1934; Liungman 1927.
68 Bergstrand 1934.
69 Handelstidningens Veckoblad 1942-01-21; Jfr DAG: tidningsklipp IFGH 2692.d
70 Arill 1923a:10 f.
71 DAG: brev från Johan Kalén till Eric Johansson, 1930-06-10.
72 Arill 1924a:7; Jfr Handelstidningens Veckoblad 1919-11-17.d
73 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hanna Wessman, 1940-02-07.
74 DAG: brev från Johan Kalén till Karl A. Karlsson, 1927-11-29; Jfr DAG: brev från

Johan Kalén till And. Erixon, 1928-12-15; DAG: brev från Johan Kalén till K.G. 
Nilsson, 1928-12-15.

75 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hugo Spendrup, 1958-12-04.
76 von Sydow 1919:134.
77 Arill 1923a:5.
78 Se bilaga 2.
79 DAG: brev från Agnes Bodqvist till Carl-Martin Bergstrand, 1954-02-27.
80 DAG: brev från M. Törnblom till Västsvenska folkminnesarkivet, 1928-01-23.
81 DAG: VFF 922B.
82 Olsson 1944:12; Jfr Götlind 1926:XII-XIII.
83 Olsson 1944:12.
84 DAG: VFF 1849:6 f. & 95.
85 DAG: VFF 2235.
86 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sven Rydstrand, 1943-02-04 & 1943-

04-07.
87 Rydstrand 1972:7.
88 Fram tills realkatalogens omstrukturering fanns hänvisningar till uppteckning-

arna primärt under Forna förhållanden; Om nödår som hembygdsminne, se
Hammarskjöld 1910; Om skildringar av fattiga och fattigdom i göteborgsarkivets
samlingar, se Ahlqvist 2004.

89 Arill 1924a:19 ff .
90 Bergstrand 1944b:9.
91 Svensson 1923:X; Jfr Campbell 1947:11; von Sydow 1944:20.
92 DAG: frågelistor ULMA M39.
93 DAG: frågelistor ULMA M58.
94 DAG: frågelistor ULMA M65.
95 DAG: frågelistor ULMA M66; Ett litet urval av andra relativt frågelistor, huvudsakli-

gen använda 1930- och 1940-talen, som möjliggjorde för den enskilde upptecknaren
och meddelaren att åskådliggöra föga glorifi erande sidor av allmogesamhället är De 
gamla, Fattigdom och rikedom, Giva och taga, Tanke, förstånd och minne, Sämja och 
osämja, Fruktan och skrämsel samt l Nödbröd och nödfoder. Häri frågas t.ex. om obe-
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medlade gamla, fattigauktioner, tiggare, snålhet, stölder, tjuvar, hat etc. (DAG: fråge-
listor, ULMA M18, M46, M51, M61, M63, M69 & T19).

96 Linnarsson 1948:301
97 Campbell 1921a:40; Jfr DAG: brev från Åke Campbell till Carl-Martin Bergstrand,

1939-10-14; En intressant parallell är von Sydows recension av Gunnar Landtmans
Samhällsklassernas uppkomst, vilken recensenten betonade gav ”vederhäftiga synpunk-tt
ter för förståendet av vårt eget samhälles utvecklingshistoria.” (von Sydow 1916b).

98 Campbell 1921b:21; Jfr Campbell 1923b; Gravlund 1921; Gravlund var själv 
politiskt konservativ men hans bild av den danska allmogens klasskamp gentemot
överklassen framhävdes av den politiska vänstern. Till exempel betonade Henry 
Peter Matthis i Studiekamraten hur Gravlund var att betrakta som Danmarks Fabian 
Månsson (Matthis 1934).

99 Campbell 1921c; I frågelistan behandlades smädesord, svordomar, åsikter och före-
ställningar om andra bygder och folk inom och utom landet (Folkminnen och folk-
tankar 1921).r

100 Ejdestam 1942:45.
101 Ejdestam 1969:7.
102 Ejdestam 1969:133; Jfr Bergstrand 1969.
103 Se t.ex. DAG: DAGF 269A, brev från Carl-Martin Bergstrand till Johan Kalén, 

1927-11-09; DAG: brev från Arvid F. Sandberg till Johan Kalén, 1931-02-05.
104 DAG: stipendiatrapport 30 (Margot Nilson 1928).
105 DAG: DAGF 269B, brev från Karl A. Karlsson till Johan Kalén, 1927-11-27; Andra 

exempel härpå är: ”Magnusson har bett, att vad han berättat ej kommer att publice-
ras i någon tidning tillsammans med hans namn.” (DAG: DAGF 269C: brev från J. 
Sigfr. Welén till Johan Kalén 1927-12-28); ”Ang. sägnen om Svempen och Skam får
jag meddela såsom orsak till förkortandet av berättarens namn, som skall vara den-
samma som till historierna om tomten, att hon bestämt på grund av historiens natur 
ej ville ha namnet helt utsatt, vilket måste tillmötesgås.” (DAG: DAGF 269B, brev 
från Gunnar Johansson till Johan Kalén, 1927-06-11; Jfr DAG: stipendiatrapport 6
(Hedvig Lundén 1926); DAG: brev från B. Bengtsson till David Arill 1924-06-16; 
DAG: brev från Arvid F. Sandberg till Västsvenska folkminnesarkivet, 1931-02-05).

106 DAG: stipendiatrapport 30 (Margot Nilson 1928).
107 DAG: brev från Th ure Scherman till Carl-Martin Bergstrand, 1947-02-06.
108 DAG: brev från Ragnhild Johansson till Carl-Martin Bergstrand, 1947-07-21.
109 Se t.ex. Arill 1923a:13 f.
110 DAG: brev från Johan Kalén till A.P. Johansson, 1930-03-28.
111 DAG: personalia, Britt Adenius.
112 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Nils Sjöholm, 1937-12-29; Även David 

Arill påpekade detsamma: ”När man är ute på landsbygden för att göra folkmin-
nesuppteckningar, stöter man ibland på folk, som ’ingenting vågar säga’, därför att 
de är rädda att komma i tidningen, och att bli utskrattade av sina moderna medmän-
niskor för sin kännedom om gammaldags tro och föreställning. I de allra fl esta fall
behöver de inte befara att bli nämnda i tidningspressen. Om deras namn kommer i
tryck, blir det huvudsakligen i vetenskapliga verk, som sällan eller aldrig letar sig ut
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till avlägsna bygder, och i dessa arbeten står meddelarne vanligen endast för formens 
skull. Farhågan att bli ’illa beryktade’ för sina hågkomster kan de minnesgoda gamla 
således utan vidare driva på porten.” (Arill 1922b:168).

113 Till exempel betonade Carl-Martin Bergstrand: ”När man första gången kommer till 
en stuga, gör man klokt att börja fråga om skäligen neutrala saker. Själv brukar jag 
börja med frågor om fornminnen och kasthögar eller om digerdöden eller förekom-
sten av blodiglar och användningen av dem. Eller om trakten förr besöktes av dal-
karlar och dalkullor och vad sådana köpte och sålde. Snart kommer man underfund
med, hur sagesmannen är funtad, om han är humorist och följaktligen tål frågor av 
allehanda slag, om han p.g.a. sin religiositet inte gärna vill tala om vissa slag av folk-
minnen o.s.v.” (DAG: IFGH 6891 C:IV:8.; Jfr von Sydow 1916a:2).

114 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Sonja Henningsson, 1963-04-02.
115 I brev till en fi nsk kollega skrev dock Bergstrand: ”Vad f.ö. angår upptecknarna, så 

har jag fått obehag av ett par, som inte velat bli nämnda i böckerna. Säkert hade jag 
också fått obehag av sagesmän och sådanes efterlevande, om jag nämnt deras namn. 
Och kanske skulle publicering av sagesmäns namn skulle skada den upptecknings-
verksamhet, som fortfarande bedrives och förmodligen ännu några år kan bedrivas.” 
(DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till K. Rob. V. Wikman, 18 oktober 1948);
I andra böcker, till exempel i Hallandssägner, framhöll dock Bergstrand: ”Varje rr
folkminnesupptecknare med någon erfarenhet känner till, att de gamla rätt allmänt 
undanbe sig att få sina namn i tryck, medan åter andra äro angelägna att bli om-
nämnda. Flera bland de förnämsta bidragsgivarna till denna bok ha begärt att få vara 
anonyma, och givna löften härom måste givetvis hållas.” (Bergstrand 1949:7)

116 DAG: brev från ”En storligen bedragen meddelare” till Carl-Martin Bergstrand,
1959-12.

117 Gustavsson 1982:15 f.; Jfr von Sydow 1916a:2.
118 DAG: stipendiatrapport 9 (Carl-Martin Bergstrand 1927); Jfr DAG: stipendiatrap-

port 4 (Carl-Martin Bergstrand 1926).
119 DAG: brev från Ragnar Nilsson till Carl-Martin Bergstrand, 1943-11-26.
120 DAG: personalia, Britt Adenius.
121 Jfr Gustavsson 1982:11 f.; Vallström 2002:107 & 110.
122 DAG: IFGH 6891 C:IV:3.
123 Jfr Ehn 1993b:126.
124 DAG: VFF 613:3.
125 DAG: DAGF 269C, brev från Rudolf Österlind till Johan Kalén, 1927-11-12.
126 DAG: brev från Sonja Henningsson till Carl-Martin Bergstrand, 1959-06. Min kur-

sivering.
127 DAG: brev från Selma Johansson till David Arill, 1924-05-11.
128 Berg 1991; Jfr Arill (red.) 1922 & 1929.
129 DAG: brev från Selma Johansson till Carl-Martin Bergstrand, 1948-05-27.
130 Selma Johansson genom Berg 1991:18.
131 DAG: brev från Olof Forsén till R.G. Larsson, 1929-01-04.
132 LV: VMA 5513:46 ff .
133 DAG: brev från O.G. Svensson till Johan Kalén, 1930-12-04; Jfr DAG: brev från
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Erland Erlandsson till Johan Kalén, 1929-12-09; Även målaren Karl A. Karlsson i
Harplinge uttryckte sig på ett liknande sätt: ”Denna gång har jag så tillvida brutit
mot gamla principer, att jag tagit en del med av grovhuggen och oanständig natur.
Som du vet äro ofta en del historier och paschaser späckade med sådant. Nu är det
så, att det är min personliga åsikt, att man skall inte smutsa sin mun eller penna med
sådant, vad angår framförande i det off entliga och privata. Men å andra sidan är kan-
ske ett arkiv en plats där man i viss mån bör kunna bryta mot sådana föresatser. Det 
oanständiga i tal, tanke och handling är ju i alla fall realiteter, och en samlare av gam-
mal kultur och sägen samlar ju på alla realiteter.” (DAG: brev från Karl A. Karlsson 
till Olof Forsén, 1932-08-27; Jfr DAG: brev från Karl A. Karlsson till Olof Forsén, 
1932-09-19).

134 Muntlig uppgift, Sonja Henningsson, 1999.
135 Heimer 1927.
136 Jfr t.ex. Trägårdh 1993; Zander 2005:221 ff .
137 Lindskog 1942:157 ff .; Jfr Lindskog 1920:7 ff .; Bland annat betonade Lindskog:

”Bondens hela fostran och läggning går vertikalt – ej utåt men uppåt och nedåt.
Upp mot himlen, som ger honom regn och sol, ned mot jorden, som ger honom
arbete och som en gång skall bliva hans grav. Upp mot far och farfar, som lämnat
honom gården i arv och lärt honom sköta den, ned mot sonen, som en gång skall ta 
emot den. Kyrkan ser han från sitt fönster, och om han också inte ofta går dit och
inte så riktigt tror allt vad prästen säger, så kyrka skall han ha, och präst skall han ha. 
Kungens porträtt hänger på väggen, mitt emot farfar och farmor. En självsäker man
är han, krusar ingen. Arbetet är hans liv och lust, där han går bakom plogen i det
fria, suger till sig naturens liv och inandas dess fägring utan att veta om det. Jorden 
ger honom mat och glädje […]. Arbetaren är av annan kaliber. Han har ingen fast
punkt att stå på, han får ta stöd för att inte falla. Skuldra vid skuldra, i täta fl ockar, 
så står man säkrare. När han inte går i strängt rättade leder, känner han sig vilse och
bortkommen. Klasskampen går över allt annat, och även de yppersta falla lätt för den
irrläran, att i klassegoismen gömmer sig en ny och högre moral. Militarismen är hans
styggelse men ledare skall han ha, disciplin vill det till – ve den som bryter. Hans 
läggning och fostran går horisontellt. Alla folk ska ha det lika bra, och alla människor
lika bra – eller åtminstone lika uselt! En pojkvask får inte vara millionär, blott därför
att hans farfar råkat vara en duktig karl, och sonen får inte bo i slott endast därför 
att hans far skötte sig och blev kung. Kyrka, präst och kung och fosterland äro bara 
gamla fördomar – nej, till sist kanske ändå inte fosterlandet, det känns nästan förarg-
ligt, men till sitt eget land har han ändå innerst en känsla, som han inte riktigt vill
kännas vid, men som är starkt i släkt med kärlek. […] Socialismen är hans religion
[…]. Minst älskar han historien, som alltid är partisk och som har en viss tendens att 
ge obehagliga lärdomar.” (Lindskog 1942:157 ff .; Jfr Lindskog 1920:7 ff .).

138 Lindman 1934:43 & 103.
139 Ström 1905:20 & 29.
140 Ström 1910:13.
141 Ström 1905:3.
142 Hansson 1908; Höglund 1905; Th orsson 1903.



N O T E R ,  K A P I T E L  4  | 3 3 3 

143 Hansson 1935:264; Samma citat från Sven Nilsson i Österlöf inledde även Viktor
Larssons bok Bonden och arbetaren (Larsson 1905:2); Jfr Forsberg 1929.

144 Ström 1910.
145 Ahlberg 1941:2.
146 Trägårdh 1993; Jfr t.ex. Linderborg 2001:378 f.; Zander 2005.
147 Rehnberg 1977.
148 Se t.ex. RT 1929: protokoll AK 42:101 ff .
149 RT 1944: motion FK 235.
150 RT 1944: protokoll FK 12:70.
151 RT 1938: motion FK 61; Jfr Göteborgs-Trakten 1925-01-02.
152 SOU 1924:26:1, 5.
153 RA 210178: PM för betänkandet, 15 juni 1921.
154 Inom Västsvenska folkminnesarkivets undersökningsområde var motsvarande siff -

ror för män och kvinnor följande: Borås (65,4 resp. 71,3%), Halmstad (62,7%
resp. 67,3%), Karlstad (73,4% resp. 78,8%), Kristinehamn (74,8% resp. 78,0%),
Trollhättan (61,7% resp. 62,2%) och Uddevalla (64% resp. 67,6%). Motsvarande
siff ra var för Stockholm (65,2% resp. 69,0%) och Malmö (61% resp. 64,4%) 
(Sveriges offi  ciella statistik 1920:III:79 & 160 f.).k

155 Av befolkningsräkningen den 31 december 1920 framgår att 1 068 783 landsbygds-
bor respektive 782 429 stadsbor försörjde sig inom industri och hantverk (Sveriges 
offi  ciella statistik 1920:IV:46) .k

156 Muntlig uppgift, Margot Nilson, 2005-03-18; Jfr Skarin Frykman 1987:180 f. & 
1990:45 ff .

157 Larsson 1994:26.
158 Simonson 1985:167–215.
159 Schüllerqvist 1992:119 ff .
160 Hansson 1929.
161 Se t.ex. Zander 2005:219 ff .
162 DAG: IFGH 6891 C:I:1; Jfr Arill 1920b, 1921 & 1923a.
163 Se t.ex. DAG: IFGH 6891 C:II.
164 Arill 1920b:3, 7; Lindälv 1921a:1, 8.
165 Hellspong & Löfgren 1994:7; Jfr Svahn 1999:48; Wolf-Knuts 2000:129.
166 LV: VMA 5511:5.
167 Arill 1923a:8; Vid andra tillfällen nämnde han enkom att insamlingen gällde gångna 

släkten (Arill 1924a:5).
168 Arill 1922b.
169 BL: JUF och folkminnesinsamlingen. Några maningsord. Föredragsmanuskript av 

David Arill, 1928.
170 Campbell genom Lilja 1996a:159.
171 Campbell 1939:71.
172 Erixon 1922.
173 von Sydow 1919:123; Jfr Göteborgs-Trakten 1925-01-02; Lysekilsposten 1924-12-16.
174 Folkminnen och folktankar 1923.r
175 Se t.ex. Arill 1920b, 1921 & 1923.
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176 Handelstidningens Veckoblad 1919-11-27, i original delvis kursiverat.d
177 Hallands Nyheter 1939-10-14.r
178 Handelstidningens Veckoblad 1942-01-21.d
179 Bohusläningen 1943-01-09.
180 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Ragnar Nilsson, 1937-08-23.
181 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Nils Johansson, 1953-10-17.
182 DAG: DAGF 9; FS: intervjuer, Stina Bergman (född Christensson), 2000-08-02, 

Anna-Stina Hansson (född Möller), 2000-09-11, Margot Nilson, 2001-03-29 &
2001-05-18 & Britt Troëng (född Adenius), 2000-07-27. 

183 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Sköldenborn, 1946-05-08.
184 Göteborgs Morgonpost 1948-04-30.t
185 Folkminnen och folktankar 1923:9.r
186 SOU 1924:26-27; Jfr Lilja 1996a:139 ff .
187 Se t.ex. Granlund 1929a; DAG: IFGH 978–983.
188 Bergstrand menade dock att t.ex. resandes traditioner och minnen var intressanta, 

men att ett sådan riktad insamling närmast var ogenförbar (DAG: brev från Carl-
Martin Bergstrand till Allan Etzler, 1944-01-17; Jfr Bergstrand 1942).

189 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Th ure Scherman, 1946-12-16.
190 Ett undantag utgörs av Helmer Olssons bok om bohuslänska gåtor. Häri konstaterar 

Olsson att han upptecknat 496 sidor gåtor efter kvinnliga meddelare, 207 efter man-
liga och att 51 sidor bestod av uppteckningar av både män och kvinnors berättelser. 
Den kvinnliga övervikten förklarade Olsson dels med kvinnornas skötsel av barnen 
under vilket gåtgissning förekom, dels med att ”kvinnorna visa mer förståelse för 
poesi.” (Olsson 1944:10-11). Han framhöll dock: ”Någon egentlig väsensskillnad
i männens och kvinnornas gåtförråd står däremot knappast att upptäcka. Även de
mest skabrösa gåtorna framsägas av kvinnorna med samma bravur som av männen.” 
(Olsson 1944:11).

191 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Sköldenborn, 1946-05-08.
192 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Annie Welin, 1953-09-19.
193 Arill 1921:5.
194 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Agnes Bodqvist, 1957-09-27.
195 DAG: VFF 1–2.
196 Arill 1923e:118.
197 LV: VMA 5512.
198 DAG: IFGH 6891 C:IV:9.
199 MM: brev från Carl-Martin Bergstrand till A.G. Bördh, 1934-05-17.
200 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Hilding Sköldenborn, 1946-05-08.
201 DAG: stipendiatrapport 11 (Ragnar Nilsson 1927); Ragnar Nilsson betonade även:

”Med varje år som går tillända försvinner horder av folkminnesskatter, som aldrig 
mer skola bliva tillgängliga för forskningen. I de fl esta socknar är det blott ett ytterst
fåtal åldringar kvar, som bära med sig bygdens tradition. Åldringar fi nns visserligen,
men ett mycket ringa av dessa har den andliga vigör kvar, som kan skänka oss en 
tydlig bild av det som varit och farit. I allmänhet lida de av minnesförlust och kunna 
blott meddela små brottsstycken från tiden som gått. Och det är så, att man behöver
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komma till tals med dessa åldringar icke en utan ett mångfald gånger och tid efter 
annan för att få del av deras skiftande erfarenheter genom livet. De måste påminnas 
för att minnas. Det föreligger oss ett träget arbete socken efter socken. Hade vi varit 
ute endast något år tidigare i de bygder jag haft nöjet genomströva, så skulle bilden 
från fordom ha varit och blivit betydligt helare än vad fallet kan bli nu. Dock böra vi
icke skänka förakt för det som är kvar.” (DAG: stipendiatrapport 8 (Ragnar Nilsson,
1927).

202 Arill 1922b:169; Jfr Arill 1923a.
203 Tage Heimer var exempelvis en av dem som i sitt privatarkiv sorterade uppteckning-

arna efter person istället för ämne (BH: folkminnesuppteckningar). 
204 Arill 1923a:6.
205 DAG: IFGH 6891 C:III:20; Jfr Liungman 1925:9; Även Julius Ejdestam vid

Landsmålsarkivet i Uppsala var av samma åsikt: ”Ett frågelistsvar eller en uppteck-
ning över huvud taget avser i regel icke att vara dokument på en viss persons vetande 
[…], utan de skola dokumentera ortens tradition” (FA: brev från Julius Ejdestam till 
Carl-Martin Bergstrand, 1940-04-01).

206 Campbell 1921a:28 f., i original delvis kursiverat.
207 Liljewall 1995:313.
208 Se t.ex. Arill 1923a.
209 Arill 1920b:12, 1921:8 & 1923a.
210 Följande uppgifter fanns förtryckta på blanketten: ”Landskap. Socken. Födelse (år 

och dag, gård eller by, socken och landskap). Yrke och eventuellt bisyssla. Olika 
bosättningsorter (socken, landskap, tid). Nuvarande boningsort och adress. Faderns 
och moderns namn och födelsetid. Uppgifter om, sedan huru länge släkten är känd
a) på fädernet, b) på mödernet. Närmare upplysningar om släkten, t.ex. infl yttning,
yrken m.m. Sagesmannens eller upptecknarens barndom (sysselsättning, syskon),
skolgång, läsning, resor. Uppgift om, huruvida sagesmannen eller upptecknaren har
sina hågkomster från vissa personer och i så fall vilka. Deltagande i föreningslivet. 
Förtroendeuppdrag. Övriga upplysningar. – Slutligen skall på blanketten antecknas
personens dödsdag, uppgift om, vem som insänt blanketten, samt de accessionsnum-
mer i föreningens arkiv, där bidrag av ifrågavarande person påträff as.” (Arill 1923a:7).

211 Upptecknarna som fyllt i meddelarblanketterna är Th ure Anderson, David Arill,
Maja Berglund, Carl-Martin Bergstrand, Olof Forsén, John Granlund, Helge 
Gunneland, Erik Gustafsson, Viola Gustavsson, John Hallin, Olof Hasslöf, Tage
Heimer, Tryggve Heimer, Otto Härnqvist, K.G. Izikowitz, Johan Kalén, Karl A 
Karlsson, Folke Linder, Olle Lindskog, Ivan Löfgren, K.G. Nilsson, Margot Nilson, 
Ragnar Nilsson, Arnold Olsson, Edvard Olsson, Helmer Olsson, F.Hj. Palmqvist,
Bertil Persson, Hildegard Skoglund, Oscar Svensson och Bertil Tomtlund (DAG:
personalia, meddelarbiografi er). Några upptecknare har även ifyllt meddelarblanket-
ter om sig själva. Dessa har inte medtagits i statistiken.

212 DAG: personalia, meddelarbiografi er.
213 DAG: VFF 1991–2102 & IFGH 3065–3225; Födelseår har angivits för 643 perso-

ner. Meddelare som hade intervjuats tidigare men som säkerligen var avlidna 1933 är
ej medräknade.
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214 DAG: VFF 2211–2252, 2488–2495 & IFGH 4799 – 4889, 5712–5779; 1943
angavs födelseår för 297 personer och 1953 för 148 personer. Meddelare som hade 
intervjuats men var avlidna vid respektive år är ej medräknade.

215 Se t.ex. LV: VMA 5513.
216 DAG: VFF 812–1043, 1991–2102, 2211–2252, 2488–2495 & IFGH 3065–3225,

4799–4889, 5712–5779.
217 DAG: personalia, meddelarbiografi er.
218 DAG: VFF 1991–2102 & IFGH 3065–3225.
219 DAG: IFGH 5747–5766.
220 DAG: personalia, meddelarbiografi er.
221 DAG: personalia, meddelarbiografi er; Antalet ovan överskrider det totala antalet 

meddelare beroende på att det för några få meddelare angetts fl era huvudsakliga yr-
ken.

222 DAG: personalia, meddelarbiografi er.
223 DAG: personalia, meddelarbiografi er.
224 DAG: personalia, meddelarbiografi er; FA: accessionsregister; Sveriges offi  ciella sta-

tistik 1920:IV:30 f.; Observera att siff rorna rörande Sverige som helhet åren 1870, k
1880 och 1920 är efter utproportionering av yrkesgrupperna ”husligt arbete” samt
”f.d. yrkesutövare”. Uppgifterna om meddelarna vid Västsvenska folkminnesarkivet 
och Landsmålsarkivet i Uppsala är baserade på upptecknarnas uppgifter. Rörande
arkivens meddelare är personer sysselsatta inom ”husligt arbete” ej upptagna.
Sammanställningen torde ge en någorlunda korrekt bild av förhållandena mellan 
yrkesgrupperna vad gäller arkivens sammanlagda meddelarkår.

225 När det gäller Landsmålsarkivet i Uppsala är merparten av meddelarna under katego-
rin ”jordbruk med binäring” omnämnda som lantbrukare, jordbrukare eller bönder. 
Mer specifi cerat är hemmansägare (59 st.), torpare (19 st.), skogsarbetare/skogsvak-
tare/huggare (7 st.), jordbruks- eller lantbruksarbetare (7 st.), rättare (5 st.), fi skare (4 
st.) och statare (2 st.). I kategorin återfi nns även till exempel rättare, pigor/drängar 
och arrendatorer. I ”industri och hantverk” ingår smeder (18 st.), gruvarbetare (14 
st.), snickare (12 st.), skräddare (6 st.) samt även exempelvis verkstadsarbetare, bruks-
arbetare, träarbetare, kolare, borstbindare, bagare, mjölnare etc. 10 personer enbart
klassifi cerade som ”arbetare” är upptagna ”industri och hantverk”, även om det inte 
i varje enskilt fall säkert går att belägga exakt inom vilket område de arbetade. I 
kategorin ”handel och sjöfart” ingår handlare/grosshandlare (3 st.), järnvägsarbetare
(2 st.) och en sjökapten. Under ”allmän tjänst och fria yrken” är soldater (15 st.), 
folkskolärare/lärarinnor (12 st.) och kronojägare (3 st.) upptagna. Därutöver är till
exempel domare, föreståndarinnor, pastorer och kokerskor införda i kategorin.

226 Westgöten 1941-09-13.
227 RT 1929: protokoll AK 42:107 f.
228 Ulricehamns Tidning 1933-12-16;g Tidning för Skaraborgs Län 1933-12-19.
229 Larsson 1994:23 ff ., 25 ff .
230 Houltz 2003:25, 44 ff .; Larsson 1994:107.
231 Houltz 2003:25 ff .
232 Celander 1928b:3.
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233 Lowenthal 1985; Eriksen 1995:43 ff . & 1999; Houltz 2003.
234 Jfr Skott 2002; Dundes 1986.
235 Arill 1923a:3.
236 ÅK: brev från Folke Linder till Emanuel Bergman, 1930-08-28.
237 DAG: stipendiatrapport 2 (Margit Sjöberg 1926).
238 DAG: personalia, Gösta Johannesson.
239 Arill 1923a:3.
240 Arill 1924a:5 f; Arill betonade även: ”Nej, det är vår plikt att göra, vad göras kan fört

folktraditionens upptecknande. Det är en plikt mot de gamla, som gått före oss. Det 
är dem, vi har att tacka för vår höga kulturståndpunkt, för vi har börjat, där de slu-
tat.” (Arill 1920b:8) I samma skrift betonade Arill även: ”Vår generation står i fråga 
om upplysning, långt, långt framför tider, som svunnit, och den andliga utveckling-
en har hos oss nått vida längre än hos våra fäder.” (Arill 1920b:4).

241 Göteborgs-Posten 1920-12-24.
242 Se t.ex. Arill 1929a.
243 Handelstidningens Veckoblad 1924-01-17.d
244 Arill 1924a:5 f.
245 LV: VMA 5513:20.
246 Houltz 2003:21; Eriksen 1999; Lowenthal 1985.
247 Se t.ex. Svensson 1923.
248 RT 1944: motion FK 236.
249 Se t.ex. DAG: stipendiatrapport 8 (Ragnar Nilsson, 1927).
250 RT 1919: motion AK 274 & motion FK 109; Jfr Celander 1928a:97.
251 von Sydow 1920a.
252 DAG: brev från Klas Olofsson till David Arill, 1919-06-12.
253 DAG: tidningsklipp DAGK 29.
254 Celander 1928a:90.
255 LV: VMA 5513:18 ff .; Även David Arill gav uttryck för samma tanke: ”Hur högt vi

än nå i materiell och andlig odling, kommer vi aldrig kunna frigöra oss från samban-
det med gången tid. Det gamla skall, om också helt omstöpt, bilda den kärna, kring 
vilken den nya tiden spinner nya trådar.” (Arill 1920b:5).

256 Jfr Aronson 1990:251.
257 RT 1897: motion AK 38.
258 RT 1956: protokoll AK 12:88.
259 Ditt Land 1944:1:1.d
260 Jfr Björkroth 2000:206 f.
261 DAG: brev från Klas Olofsson till David Arill, 1919-06-12.
262 RT 1945: motion FK 149; Jfr RT 1930: protokoll AK 39:1 (Sandwall).
263 RT 1945: motion FK 149; På ett liknande sätt framhöll John Åkerlund i Det nya 

Sverige: ”Nej, vi måste värna vårt land mot främmande onödiga inslag i vår kultur, 
vi måste hejda förstörelseverket och föra utvecklingen in på sunda vägar igen. Hvad
som ännu fi nnes kvar af värdefullt gammalt i skilda bygder måste bevaras. Med detta 
till ledning måste vi inrikta vår sträfvan på att lösa den nya tidens problem på ett för 
våra förhållanden, för vår ekonomi riktigt sätt. Den brutna kontinuiteten i vår kul-
turutveckling måste återknytas.” (Åkerlund 1914).
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264 Blomqvist 2001 & 2006; Jfr t.ex. Bergman 1928; Campbell 1921a:21 ff .
265 Lundborg 1920:116.
266 Nilsson 1934:9 & 14.
267 Helldén 1990:16.
268 Helldén 1990:15 f. & 24.
269 Ström 1906b.
270 Holmberg 1998:177 ff .; Sörlin 1988:18 f., 206 ff .
271 Lindhagen 1917:3 f.
272 Larsson 1905:40.
273 Roland-Holst 1920:403.
274 Örne 1907.
275 Även Britt Liljewall betonar att allmogen och allmogekulturen blev till högsta mode, 

både bland radikala och konservativa, under- och överklass i stad och på landsbygd i 
takt med att landsbygdskulturen upplevdes som alltmer hotad (Liljewall 1995:322; 
Jfr Bohman 1997:69; Helldén 1990:24; Holmberg 1998:173 ff .).

276 Helldén 1990:30 ff .; Liungman 1963; Wiberg 1996; Jfr Holmberg 1998:173 f.
277 LV: VMA 5515:17 f.
278 Starbäck 1913:33; Jfr Starbäck 1920:3 f.
279 RT 1943: motion FK 160; Jfr RT 1929: protokoll AK 42:110 (Claes Lindskog (h).
280 DAG: IFGH 6891 C:III:6.
281 Rehnberg 1980:a29.
282 B[engtsson] 1957:19.
283 Wallenfeldt 1990:70 ff .
284 Handelstidningens Veckoblad 1922-06-03.d
285 Bohusläningen 1981-11-25; Agård 1995:19 ff .
286 Arcadius 1997:47.
287 Berggren 1995:68
288 Erixon 1944a:7; Jfr Arnstberg 1989:116
289 RT 1929: protokoll AK 42:107.
290 Furuskog 1947; Högerpolitikern Gösta Bagge betonade att arbetet vid 

Landsmålsarkivet i Uppsala ”är av allra högsta vikt för vår kultur, på den grund att 
denna ju skall byggas upp med hänsyn till de gamla traditionerna, de gamla levnads-
sätten och det gamla sättet att bygga och bo här i landet.” (RT 1944: protokoll AK 
12:67).

291 Fogelqvist 1934:216.
292 Ahlberg 1935.
293 Johansson 1982.
294 Berman 1995; Jfr Arcadius 1997.
295 Svensson 1931.
296 RT 1920: protokoll AK 48:62.
297 RT 1944: protokoll AK 12:63.
298 RT 1920: protokoll AK 48:61.
299 RT 1920: protokoll FK 40:46.
300 Arill 1929a:255.
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301 DAG: IFGH 3411:14.
302 DAG: brev från Ragnar Nilsson till Carl-Martin Bergstrand, 1943-11-26.
303 Löfgren 1991:105; Jfr Löfgren 1993:221.
304 RT 1929: protokoll AK 42:110.; Jfr RT 1929: protokoll AK 42:104 (Nilsson).
305 RT 1930: protokoll AK 39:2.
306 RT 1938: protokoll FK 37:79 ff .
307 Götlind 1919:3.
308 von Sydow 1920a.
309 DAG: tidningsklipp DAGK 29.
310 Arill 1929a:238 f.; Jfr Elfsborgs Läns Tidning 1928-12-31.g
311 Bohusläningen 1932-09-30.
312 Elfsborgs Läns Tidning 1928-12-31.g
313 Campbell 1916:76.
314 Westgöten 1941-09-13; Jfr DAG: brev från Ragnar Nilsson till Carl-Martin 

Bergstrand, 1947-10-04.
315 RT 1944: protokoll AK 12:59 ff .
316 RT 1944: protokoll AK 12:68.
317 RT 1944: protokoll AK 12:68.
318 Hedlund 1925:81.
319 Björkroth 2000:197, 202 & 207.
320 Tidskrift för hembygdsvård 1933:1 f.d
321 Tidskrift för hembygdsvård 1933:1 f.d
322 Lundqvist 1923b:61; Jfr Lundqvist 1920; På samma sätt framhöll Carl-Martin

Bergstrand att vi tacksamt bör ”glädja oss över att läkarvetenskapen nu så allmänt 
undanträngt den gamla tidens många osmakliga, i bästa fall verkningslösa men ofta 
direkt farliga ’läkemedel’ samt oförnuftiga och gagnlösa hokus pokus.” (Bergstrand
1950a:10).

323 G.H. 1931.
324 Ivarsson 1929.
325 Wigforss 1935:39.
326 DAG: personalia, Th ure Scherman.
327 Scherman 1955:678.
328 DAG: stipendiatrapport 3 (C.G. Izikowitz 1926); Jfr DAG: brev från Carl-Martin

Bergstrand till Olof Forsén, 1929-05-15.
329 DAG: brev från Filip Rytterås till Carl-Martin Bergstrand, 1960-04-29.
330 DAG: VFF 900:9 f. 
331 Linnarsson 1948:357 ff .; Jfr DAG: Personalia, Linnar Linnarsson; Olsson 2002.
332 Harplinge 1927.e
333 Bengtsson 1927:349 ff .
334 Jonne 1920:2.
335 DAG: tidningsklipp IFGH 1903.
336 Skara Tidning 1929-12-24.g
337 Alzén 1998:93.
338 Eriksen 1999; Engman 1999:168.
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339 DAG: frågelistor, ULMA T8, T17 & T34; Jfr Lilja 1996a:237 ff . & 242 ff .
340 DAG: frågelista, Nm 118; DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Gösta Berg,

1942-03-26.
341 Se t.ex. Houltz 2003:137 ff . ; Klein 1923; Nilsson 1996.
342 Linnarsson 1948 & 1950.
343 Linnarsson 1950, baksidestext.
344 Linnarsson 1948:261 ff . & 1950:350 ff .
345 RT 1938: protokoll FK 37:80; Jfr RT 1938: motion FK 61 (F. Ström).
346 RT 1938: protokoll FK 27:79 f.; Jfr Olsson 1945.
347 Rehnberg genom Nilsson 1996:191.
348 Erixon 1921 & 1949; Jfr Klein 1923.
349 Berg 1927 & 1936a; Zander 2001:234 f.; Jfr Granlund 1929b; Lindblom 1943–

1944.
350 Engman 1999:108; Jfr Linderborg 2001:196 ff .
351 Nilsson 1996:129 ff .
352 DAG: frågelistor, Nm 80, 82, 103 & 118.
353 Nilsson 1996.
354 Levander 1937b:213.
355 Lilja 1995.
356 DAG: frågelista, ULMA Ö29:74, 75 f.
357 DAG: frågelista, ULMA Ö29:76 f.
358 DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Julius Ejdestam, 1938-09-24; jfr Lilja 

1996a:244.
359 Jfr Aronsson 2004; Edquist 2001; Linderborg 2001.
360 Jfr Björkroth 2000:201 f. & 207; Nilsson B. 1996 & 2004:108 ff . & 136.

Kapitel 5
1  DAG: brev från Carl-Martin Bergstrand till Folke Ström, 1960-04-01; Jfr DAG: 

brev från Carl-Martin Bergstrand till Helge Nelson, 1958-10-09.
2  Svensson 1961:18; I liknande ordalag konstaterade även Sigurd Erixon senare att det

”genuina materialet” redan på 1950-talet blivit alltmer ”utspätt” då ”de allmänna 
sociala och kulturella villkoren hade förändrats på ett avgörande sätt”. Arkivens stora 
insamlingsfas, fortsatte Erixon, måste betraktas som avslutad någon gång kring 1950 
(Erixon 1967 genom Arnstberg 1989:125; Jfr Nilsson B. 2004:88).

3  Jfr Bringéus 2006; FA: brev från Carl Wilhelm von Sydow till Åke Campbell, 1939-
08-02 (inklusive kopia av brev från Carl Wilhelm von Sydow till Carl Wiking, 1939-
08-02).

4  Berman 1995.
5  Göteborgs Morgonpost 1928-08-14; Liungman 1928; Ström 1944; Jfr Bohmant

1997:87.
6  Aronsson 2004:57 ff .; Jfr t.ex. Aronsson 1990:251; Bohman 1999.
7  Aronsson 2004:41.
8   Anderson 1993.
9  Jfr Aronsson 2004:63 f.; Lundström C. 2005:86.
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10 Jfr Bohman 1997:41.
11 Handelstidningens Veckoblad 1924-01-17.d
12 Jfr Bohman 1999:161; Nilsson 1996:234; På ett liknande sätt har Anders Houltz vi-

sat hur dokumentationen av västsvenska hantverkstraditioner nyttjades för att teckna 
förhistorien till den moderna industristaden Göteborg under 1923 års jubileums-
utställning (Houltz 2003). På samma sätt kan Västsvenska folkminnesföreningens 
medverkan i utställningen tolkas (Skott 2006).

13 Göteborgs-Tidningen 1929-03-04; Jfr Aronsson 2004:158.
14 Sigfrid Svensson genom Svensson 2005.
15 ”Kulturarvet är per defi nition obsolet – annars skulle det inte behöva någon extra 

omsorg”, som Peter Aronsson skriver (Aronsson 2004:276; Jfr Björkroth 2000:201 
ff .).

16 Jfr t.ex. Bohman 1999:161; Eriksen 1993:24 f.
17 Jfr Aronsson 2004:62; Bohman 1997:42 ff .; Eriksen 1993:22 f.; Lindberg 1998:186

f.; Linderborg 2001.
18 Hansson 1904; jfr Edquist 2001:95 ff .
19 Se t.ex. Lindman 1924:67; Jfr Frykman 1990:55.
20 Arill 1923e:118; Jfr Aronsson 2004:146; Bohman 1997.
21 Utifrån tidigare forskning om rörelser närstående den politiska vänstern under det

sena 1800- och tidiga 1900-talet kan en linje skönjas. I mångt och mycket tycks
kärnan i sekelskiftets ungdomsrörelse, Godtemplar- och rättstavningsrörelsen haft
liknande synsätt vad gällde folkets minnen som traditionsarkivens tidiga företrädare.
Till exempel J.A. Lundell, Adolf Noreen och stora delar av det tidiga 1900-talets 
socialdemokratiska ungdomsförbund, däribland Per Edvin Sköld och Fredrik Ström, 
var dessutom engagerade i merparten av nämnda rörelser (se t.ex. Berggren 1995;
Björck 1946:256 ff . & 260 ff .; Edquist 2001; Stolare 2003; Jfr t.ex. Lundell 1910).
En tänkbar framtida forskningsuppgift är att närmare granska ideologiska och per-
sonliga förbindelser mellan nämnda rörelser.

22 Arill 1929a:294; En vid defi nition av folkbegreppet anammades även av den poli-
tiska vänstern (Linderborg 2001:370 f.).

23 Undantaget är etniska och religiösa minoriteter. Arkiven intresserade sig dock för
etniska minoriteter så tillvida att det bedrevs insamling om ”svenska folkets” uppfatt-
ningar om exempelvis romer och resande (Jfr t.ex. Bergstrand 1942). Däremot tycks
få meddelare själva tillhört grupper med annan etnisk, kulturell eller religiös bak-
grund än den som i samtiden uppfattades som ”den svenska” (Jfr t.ex. Klein 2002). 

24 Sköld 1920:7; Jfr Ström 1944:122.
25 Jfr t.ex. Edquist 2001; Helldén 1990; Holmberg 1998.
26 Jfr Linderborg 2001:274; Nilsson B. 1996:234 & 2004:108 ff .; Svensson 2005;

Vallström 2002:106.
27 Stefan Bohman minns tiden efter 1968: ”Folk var nyckelordet. Vi ville inte bara 

förbättra villkoren för folk, vi ville forska om folk. Den näraliggande gymnasietidens
undervisande om riksdagar, regeringar och kungar (vi överdrev säkert det senare)
var vår språngbräda. Det skulle vara något helt annat. Kampen för folket gick hand
i hand med kunskapen om folket. Vi skulle återerövra folkets historia och kultur:
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’folket är den drivande kraften i historien’. Gjorde vi det lades grunden till en ny 
kunskap, till en ny självkänsla, till nya värderingar som inte var genomsyrade av kapi-
talistiska konkurrensideal.” (Bohman 1993:312).

28 Paralleller kan även dras till ”Gräv där du står”-rörelsen på 1970-talet (se t.ex. Alzén
1996:123 & 1998:90 ff .). Samuel Edquist har även noterat ”påfallande likheter 
mellan det tidiga 1900-talets folkdansande godtemplarsocialister och den markanta 
vumen för folkmusik och folkkultur och motstånd mot centralism och storskalighet i 
1970-talets vänsterrörelse.” (Edquist 2001:288).

29 Tillhagen 1999:92 ff .
30 Se t.ex. Lilja 1996a:246.
31 FA: ULMA 35744:14.
32 Arill & Olsson 1932:9 f.
33 Sköld 1925.
34 FA: ULMA 35744:14.
35 Jfr Kurki 2002.
36 Bodil Peterson har kommit till en liknande slutsats rörande arkeologi och rekon-

struktioner (Peterson 2003:373).
37 Aronsson 2004:134 ff .; Jfr Aronsson 1995:167 ff . & 180 f.
38 Aronsson 2004:246; Jfr Arcadius 1997:260 ff .
39 Jfr Nilsson B. 1996:234 & 2004:108; Henningsson 1959:64.
40 Provinstidningen Dalsland 1945-08-28.d
41 Bördh 1952.
42 Jfr Bergman 2002.
43 Jfr Zipsane 2005:73 ff .
44 Agård 1995; Berg & Berg 1987; Berg 1991; Eriksson 1980 & 1982; Henriksson 

1987; Jansson 1995; Olsson 2002.
45 DAG: personalia, A.G. Bördh, Tage Heimer & Sven Rydstrand.
46 Jfr Rehnberg 1947:26.
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Lunds universitetsbibliotek (LUB). 
Handskriftsavdelningen.

C. W. von Sydow.
Korrespondens. 

Länsmuseet Varberg (LV)
Varbergs museums arkiv (VMA).

VMA 5511: Folkminnesinsamling. Föredragsmanuskript av Johan Kalén, 1921–1926.
VMA 5513: Om våra folkminnen och deras insamling. Föredragsmanuskript av Johan

Kalén, 1925 & 1931.
VMA 5520: Riktlinjer för folkminnesinsamling. Föredragsmanuskript av Johan Kalén,

1926.
VMA 5525: Om folkminnen och deras insamling. Föredragsmanuskript av Johan 

Kalén, 1929.

Melleruds Museum (MM)
A.G. Bördhs efterlämnade handlingar.

Korrespondens.

Nordiska museet (NM)
Personalia.
Upptecknarregister.
Waldemar Liungmans arkiv.

P.M. för stipendiater, utsända av Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs 
högskola. Av Waldemar Liungman , maj 1926.

Förteckning över studenter i Nordisk och jämförande folkminnesforskning vid
Göteborgs högskola 1927–1929.

Plan över folkminnesundersökningar i Västergötland året 1926. Av Waldemar 
Liungman.

Kurs i folkminnesinsamling.
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Riksarkivet (RA)
Folkminneskommitténs handlingar (SA/RA/320178).

PM för betänkandet, 15 juni 1921.

Åmåls kommunarkiv (ÅK)
Dalslands hembygds- och fornminnesförbunds arkiv.

Korrespondens.

I privatpersoners ägo
Fredrik Skott, Göteborg (FS).tt

Carl-Martin Bergstrands tryckta skrifter, manuskript av Erik Magnusson. 
Intervjuer med Stina Bergman (född Christensson), 2000-08-02, Anna-Stina Hansson 

(född Möller), 2000-09-11, Margot Nilson, 2001-03-29 & 2001-05-18 och Britt 
Troëng (född Adenius), 2000-07-27.

Anvisningar för upptecknare av folkminnen, 1920-tal.

Bertil Heimer, Ed (BH).rr
Tage Heimers efterlämnade handlingar.

Folkminnesuppteckningar.

Bo Lundén, Motala (BL).
David Arills efterlämnade handlingar.

Korrespondens.
Plan för den systematiska folkminnesinsamlingen i Bohuslän. Av David Arill, 1920-

tal.
Vad minns ni om fi ske och sjöfart i äldre tider? Särtryck från Göteborgs-Posten, 1930.
JUF och folkminnesinsamlingen. Några maningsord. Föredragsmanuskript av David

Arill, 1928.
Etiken i våra folksägner. Föredragsmanuskript av David Arill, troligen 1920-tal.

Britta Segolsson, Åmotsfors (BS).
Edvard Olssons efterlämnade handlingar.

Korrespondens.

Uppsatser
Ahlqvist, Carina 2004: Att vara fattig. Folkminnen berättar. Göteborg (Etnologiska institu-

tionen, Göteborgs universitet).
Svensson, Birgitta 2005: Etnologiens kulturhistoriska värderingar. Internet: http://etnologi.

ku.dk/ (2007-02-14).
Wiberg, Matts 1996: Aspekter på Waldemar Liungman. Lund (Etnologiska insti tutionen,

Lunds universitet).

Riksdagstryck (RT)
Motioner, Första kammaren (FK): 1897–1945.
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Motioner, Andra kammaren (AK): 1897–1962.
Riksdagens protokoll, Första kammaren (FK) : 1900–1944. 
Riksdagens protokoll, Andra kammaren (AK): 1900–1956.
Proposition: 1913.

Tidningsarti klar
Alingsås Tidning 1929-03-01: Samhället och hembygdsvården. Av F. Wildte.
Bohusläningen 1926-06-21: Västsvenska hembygdskonferensen.
Bohusläningen 1926-06-22a: Västsvenska hembygdskonferensen avslutad – folkminnes-

kursen öppnad.
Bohusläningen 1926-06-22b: Hembygdskonferensen i Uddevalla. 
Bohusläningen 1926-06-25: Folkminneskursen i Uddevalla avslutad.
Bohusläningen 1932-09-30: Spökplatser och off erkällor. Av David Arill.
Bohusläningen 1943-01-09: Folkminnen och traditioner i Bohuslän skola inventeras.
Bohusläningen 1943-01-21: Folkminnen och traditioner i Bohuslän skola inventeras.
Bohusläningen 1943-02-06: Berätta om hemslöjd, sillfi ske.
Bohusläningen 1962-07-23: Uppsalaföraktet för Dalsland sporre för hembygdsforskning.

Av Gel.
Bohusläningen 1981-11-25: Olaus Olssons forskargärning. Av Bertil Karlsson.
Borås Tidning 2004-10-10: Klas Olofssons efterlämnade skatt. Av Lennart Wiel-Hagberg.
Dagens Nyheter 1940-11-01: Minnesgod åldring sökes. Städernas folkkultur studeras och

bevaras.
Elfsborgs Läns Tidning 1928-12-31: Från vaggan till graven. 
Elfsborgs Läns Tidning 1929-09-20: Det personhistoriska inslaget i Dalslandsforskningen. g

Av A.G. Bördh.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1923-08-18: Årliga konferenser för hembygdsvård i g

Västsverige.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1932-06-04: Olaus Olsson i Bräcke 80 år. Av g

Hilding Celander.
Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 1944-10-20: Folkminnen skola upptecknas bland g

ålderdomshemmens gäster.
Göteborgs Handelstidning 1929-04-03: Folkminnenas tillvaratagandeg
Göteborgs Handelstidning 1936-12-02: En märklig västgötabonde. Klas Olofsson i Fristadg

sjuttiofem år. Av David Arill.
Göteborgs Handelstidning 1942-11-03: Vem minns om ljusenbrinnerfesten? g

Folkminnesarkivet söker minnesgoda göteborgare.
Göteborgs Handelstidning 1944-11-09: Folkminnesdocent kunde utbilda nya upptecknare.g
Göteborgs Morgonpost 1919-05-09.
Göteborgs Morgonpost 1921-12-10: Sägen och sång i Västra Sverige. Bringa de gamla skat-t

terna i dagen!
Göteborgs Morgonpost 1928-08-14: Vårt andliga kulturarv och svensk folkminnesforsk-t

ning. Av Waldemar Liungman.
Göteborgs Morgonpost 1940-11-04: ”Ljugare-Josef” var pedantiskt sannfärdig. Bygdernas

traditioner samlade på 167.000 anteckningsblad i folkminnesarkivet. 
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Göteborgs Morgonpost 1941-11-26: Brukade göteborgare gå till kloka gubbar. Städernas t
traditioner föremål för grundlig undersökning.

Göteborgs Morgonpost 1948-04-30: Carl-Martin Bergstrand. Av Alexander.t
Göteborgs-Posten 1920-12-24: Gammaldags tro och sed om gröda och boskap. 
Göteborgs-Posten 1942-02-09: Folkminnen i staden. Vad gamla göteborgare berätta.
Göteborgs-Tidningen 1927-09-20: De döende folkminnena. Av Olof Forsén.
Göteborgs-Tidningen 1929-03-04: Skyndsam utredning.
Göteborgs-Tidningen 1929-07-13: Hembygdsvård. Av Olof Forsén.
Göteborgs-Tidningen 1941-09-30: Arkiverade minnen. Tomte i byrålåda Majorna-sensa-

tion. Göteborg har haft gott om spöken. Folkminnena upptecknade.
Göteborgs-Trakten 1925-01-02: Bohuslänska folktraditioner. 
Halland 1924-06-26: Halland inbjuder till pristävlan om bästa folkminnesuppteckning-

arne.
Hallands Nyheter 1939-10-14: Vad vet ni om Gloson, Nattrammen o. gastar? 
Handelstidningens Veckoblad 1919-11-27: Hur fi rades julen förr i tiden?d
Handelstidningens Veckoblad 1922-06-03: En märkesman på Tjörn. Fornforskaren Olausd

Olsson i Bräcke 70 år.
Handelstidningens Veckoblad 1922-09-15: Pristävling i tro, sed och sägen avgjord. Av 

David Arill.
Handelstidningens Veckoblad 1923-02-08: Från kyndelsmäss till midsommar. En av upp-d

gifterna i Handelstidningens Veckoblads pristävlan. Av David Arill.
Handelstidningens Veckoblad 1923-11-03: En åttiofemåring [om Olof Fröjd]. Av David

Arill.
Handelstidningens Veckoblad 1924-01-05: Från vaggan till graven.
Handelstidningens Veckoblad 1924-01-17: Svensk forntro och folktro kring det späda bar-

net. Av Martin Lundqvist.
Handelstidningens Veckoblad 1924-03-11: Frieri och bröllop. Av David Arill.
Handelstidningens Veckoblad 1924-09-11: Folkminnespristävlan avgjord. Av David Arill,

Sverker Ek och Waldemar Liungman.
Handelstidningens Veckoblad 1926-08-07: En ny stor folkminnespristävlan anordnas av 

Handelstidningens Veckoblad och Västsvenska folkminnesföreningen.
Handelstidningens Veckoblad 1929-09-26: Ett decennium av folkloristiskt räddningsarbete.

Västsvenska folkminnesföreningen fi rar på lördag sitt 10-årsjubileum. 
Handelstidningens Veckoblad 1933-02-01: Tvärviggar och muntergökar. Pristävlan omd

bygdeoriginal. Anvisningar för tävlingsdeltagare. Av David Arill.
Handelstidningens Veckoblad 1933-07-19: Tvärviggar och muntergökar. Pristävlan om bio-

grafi er över bygdeoriginal avgjord. Av David Arill.
Handelstidningens Veckoblad 1938-12-23: Risgrynsgröt och rammelbuljong. Pristävlan om

gammaldags bondekalas. Av David Arill.
Handelstidningens Veckoblad 1942-01-21: Upprop till alla läsare av Handelstidningensd

Veckoblad.
Karlstads-Tidningen 1933-03-01: Fryksände hembygdsförenings årsmöte.
Karlstads-Tidningen 1943-01-20: 70 år [om Olof Hagberg].
Lysekilsposten 1924-12-16: Bohuslänska folktraditioner.66
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Ny Tid 1926-03-05: En kulturell uppgift. Av H. K-n.d
Ny Tid 1929-04-03: Folkminnesundersökningen. Av H-n K-n.
Ny tid 1929-08-17: Västsvenska hembygdskursen öppnad under fredag.d
Nya Dagligt Allehanda 1940-07-07: Trygga vårt kulturarv! Även själen måste ha näring. a

En hyllning till den folkliga kulturens okända mästare. Av Fredrik Ström.
Nya Wermlands-Tidningen 1924-09-13: Värmländska folkminnen.
Nya Wermlands-Tidningen 1924-10-18: Hedrad folkminnessamlare [Om Edvard Olsson]. 

Av David Arill.
Provinstidningen Dalsland 1945-08-28: Dal askunge inom kulturminnesvården. Av d

Anders Gustav Bördh.
Provinstidningen Dalsland 1948-03-10: Samarbete mellan dalsländska släktforskare? Av d

Anders Gustav Bördh.
Skara Tidning 1929-12-24: Utsikt. Av Axel Henriksson.
Social-Demokraten 1913-12-25: Några kulturanslag inför statsutskottet. Av Ek. Hn.
Social-Demokraten 1913-12-27: På åttonde huvudtiteln. Av Ek. Hn och Ernst Wigforss.
Social-Demokraten 1930-07-09: Till Fr. Ströms femtioårsdag. Social-Demokraten. Av 

Fabian Månsson.
Social-Demokraten 1933-05-07: En kulturuppgift och ett forskningsprogram. Filosofi  i

folkmun. Av Åke Campbell.
Social-Demokraten 1933-07-30: En kulturuppgift och ett forskningsprogram. Folket och

bygden. Av Åke Campbell.
Social-Demokraten 1934-01-21: En kulturuppgift och ett forskningsprogram. Brott och 

straff –förr. Av Åke Campbell.
Social-Demokraten 1935-02-10: En kulturuppgift och ett forskningsprogram. Narre 

gök–sorgehök, östergök–tröstergök. Av Åke Campbell.
Social-Demokraten 1935-03-24: En kulturuppgift och ett forskningsprogram. Den ga-

lande hönan. Av Åke Campbell.
Social-Demokraten 1936-03-07: Folksaga–folkkultur. Av Åke Campbell.
Svenska Dagbladet 1928-08-09: Svenskt och främmande. Svenska Dagbladet. Av Nils t

Ahnlund.
Svenska Dagbladet 1928-08-10: Sven Hedins Kinaexpedition bör ej gynnas på bekostnadt

av vår inhemska forskning.
Svenska Dagbladet 1928-08-12: Vår folkminnesforskning i behov av ökat understöd för t

djupare undersökningar. Det saknas alltjämt pengar och erforderlig institutionsutrust-
ning. Sven Hedins kinaexpedition och den inhemska forskningen.

Svenska Dagbladet 1941-09-24: Folkminnen jagas i städerna.t
Svenska Dagbladet 2000-04-02: Sven Liljeblad. Av Åke Hultkrantz.t
Tidning för Skaraborgs Län 1933-12-19. Pristävlan om våra folkminnen.
Ulricehamns Tidning 1933-12-16: Folkminnena i Ulricehamnsbygden böra räddas! Av g

Carl-Martin Bergstrand.
Westgöten 1941-09-13: Saga och sägen från Kinds härad. 
Västgöta-Demokraten 1930-07-10: Fredrik Ström jubilerar. 
Åmåls-Posten 1927-02-25: Till hembygdsvänner i Dalsland.
Åmåls-Tidningen 1928-08-14: En dalsländsk bygdediktare.
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Födelse och dop m.m. (1940-tal). Av Carl-Martin Bergstrand.
Husdjurens sjukdomar. Bohuslän (ca 1947). Av Carl-Martin Bergstrand.
Blodiglar (1947). Av Carl-Martin Bergstrand.
Bröllop (1947). Av Carl-Martin Bergstrand.
Svartkonst (1947). Av Carl-Martin Bergstrand.
Tattare (1947). Av Carl-Martin Bergstrand.
De fattigas förvärvsarbete (1948). Av Carl-Martin Bergstrand.
Sjukkassor (1950). Av Carl-Martin Bergstrand.
Bondeseglationen (ca 1953). Av Carl-Martin Bergstrand.
Befolkningen [Frillesåsmärket] (1950-tal). Av Carl-Martin Bergstrand.
Strömstad (1953). Av Carl-Martin Bergstrand.
Insekter (1962). Av Carl-Martin Bergstrand.
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Pristävlingar
Gåtor (1919). Lantmannabladet.tt
Hur fi rades julen förr i tiden? (1919). Handelstidningens Veckoblad.
Gammaldags tro och sed om gröda och boskap (1920). Göteborgs-Posten och Västra Sverges 

Lantmanna-Tidning.
Sägen och sång i västra Sverige (1921). Göteborgs Morgonpost.
Tro, sed och sägen. Allmän folkminnespristävlan (1922). Handelstidningens Veckoblad.
Tro, sed och sägen. Vårfi rande, jakt och fi ske, folklekar samt byliv (1923). Handelstidning-

ens veckoblad.
Från vaggan till graven (1924). Handelstidningens Veckoblad. 
Bohuslänska folktraditioner (1924). Bl.a. Bohusläningen.
Värmländska folkminnen (1924). Nya Wermlands-Tidningen.
Bygden och folket (1925). Göteborgs-Trakten.
Allmän tävlan (1926–1927). Skaraborgs Läns Allehanda.
Naturföremål, boskapsskötsel och vallgång samt skörd och tröskning (1926). Handelstid-

ningens Veckoblad.
Dalslandstävlan (1927). Bl.a. Åmålsposten.
Skämt och gamman i gamla tider (1928). Handelstidningens Veckoblad.dd
Från vaggan till graven (1928–1929). Alingsås tidning och g Elfsborgs Läns tidning.gg
Fiske och sjöfart (1930–1931). Göteborgs-Posten.
Ur soldat- och lägerlivet (1931). Handelstidningens Veckoblad.dd
Bondens år (1931–1932). Bland annat Skövdetrakten.
Spökplatser och off erkällor (1932). Bohusläningen.
Tvärviggar och muntergökar (1932). Handelstidningens Veckoblad.dd
Folkminnena i Ulricehamnsbygden (1933). Ulricehamns tidning.gg
Våra folkminnen (1933). Tidning för Skaraborgs län.
Folkliv och bondkalas (1938). Handelstidningens Veckoblad.dd
Vad vet ni om gloson, nattrammen och gastar? (1939). Halland och d Hallands Nyheter.
Brott och straff  (1942). Handelstidningens Veckoblad.dd
Rim, ramsor samt djurs, föremåls och växters tal (1942). Handelstidningens Veckoblad.dd
Vårarbete (1942). Karlstads-Tidningen.
Levnadsminnen (1943). Bohusläningen.
Sägentävlan (1944). Sveriges Radio (i samarbete med Kungliga Gustav Adolfs Akade-

mien).

Frågelistor använda av VFA, utgivna av Folkminnesarkivet i Lund
LUF 7: Arbetsgillen (1937).
LUF 10: Havreodling (1937).
LUF 19: Födelsedag och namnsdag (1939).
LUF 23: Sagor och sägner om skapelsen (1940).
LUF 24: Ägg och ägglekar (1940).
LUF 27: Om tobak, dess odling, behandling och användning (1940).
LUF 31: Årsgång (1940).
LUF 35: Stadstraditioner. Firandet av födelsedag och namnsdag i äldre tid (1940).
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LUF 46: Majstång, majträd och lövhyddor (1944).
LUF 48: Julklappar och jultomte (1944).
LUF 49: Hemmets prydande (1945).
LUF 62: Vissa frågor om halmtak (1948).
LUF 73: När den nya tiden kom till bygden (1950).
LUF 74: Födoämnen och fördomar (1950).
LUF 75: Mjölkhushållning (1950).
LUF 79: Fiskebebyggelse (1951).
LUF 82: Växtföljden (1951).
LUF 83: Vävskedar. Handel och tillverkning (1952).
LUF 84: Danskt och svenskt (1952).
LUF 86: Hornskedar och andra föremål av horn (1952).
LUF 88: Kyrkkryddor (1952).
LUF 89: Möbelmåleri (1952).
LUF 92: Ändrade vanor vid landsbygdshemmets matbrödsförsörjning (1953).
LUF 94: Allmogens sittmöbler (1953).
LUF 95: Butikshandel på landsbygden (1953).
LUF 98: Barnets vård och uppfostran under förskoleåldern (1954).
LUF 105: Husbondefolk och tjänstefolk (1956).
LUF 106: Religiösa inslag i heminredningen (1956).
LUF 107: Gudstjänst och nattvardsgång (1957).
LUF 108: Fordon, deras bruk och anskaff ning (1958).

Frågelistor utgivna av Göteborgs historiska museum
Västsvenskt havsfi ske (1930). Av Olof Hasslöf.
Båtar och sjöfart i Västsverige (1930). Av Philibert Humbla.
Fiskmat (1952)
Mjölk och mjölkprodukter (1952)

Frågelistor utgivna av Kyrkohistoriska arkivet i Lund
Kyrklig folklivsforskning 1 (1942). Av Hilding Pleijel.

Frågelistor använda av Landsmålsarkivet i Uppsala
ULMA T1: Mjölkhushållning (1926). Av Lars Levander, Herman Geijer och Johan

Götlind.
ULMA T3: Personerna i gården och byn (1927). Av Lars Levander och Herman Geijer.
ULMA T4: Himlavalvet och väderleken (1927). Av Lars Levander och Herman Geijer.
ULMA T5: Tid och tidsindelning (1927). Av Lars Levander och Herman Geijer.
ULMA T7: Löv och mosstäkt (1927). Av Lars Levander och Herman Geijer.
ULMA T9: Renlighet (1927). Av Lars Levander och Herman Geijer.
ULMA T10: Tilltal och hälsningar (1927). Av Lars Levander och Herman Geijer.
ULMA T11: Handel och livet på färdvägarna (1927). Av Lars Levander och Herman

Geijer.
ULMA T13: Eld och eldgörning (1927). Av Harald Grundström. 
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ULMA T14: Bin och biskötsel (1927). Av Manne Eriksson. 
ULMA T15: Hägnader (1927). Av Manne Eriksson.
ULMA T16: Brödet och dess tillredning (1927). Av Harald Grundström och Manne

Eriksson.
ULMA T20: Skor och skotillverkning (1928). Av Manne Eriksson och Dagmar Holm-

qvist.
ULMA T21: Strumpor, vantar, handskar (1928). Av Manne Eriksson och Dagmar Holm-

qvist.
ULMA T22: Träslöjd (1929). Av Manne Eriksson.
ULMA T23: Bysmide och hovslageri (1928). Av Dagmar Holmqvist.
ULMA T28: Idrottslekar (1928). Av Johan Götlind och Åke Campbell.
ULMA T29: Rörelse (1928). Av Lars Levander.
ULMA T31: Uppfostran (1929). Av Lars Levander.
ULMA T33: Folkminnen om bygder och orter samt deras invånare (1930). Av Åke 

Campbell.
ULMA K1-6: Underbyggare I-VI (1938). Av Ella Odstedt.
ULMA K7: Näcken (1937). Av Julius Ejdestam.
ULMA K8: Årseldar (1937. Av Julius Ejdestam.
ULMA K9: Piskning med ris (1938). Av Julius Ejdestam.
ULMA K10: Palmer, påskris och fastlagsris (1938). Av Julius Ejdestam.
ULMA K11: Matbrödet i äldre tid (1938). Av Åke Campbell.
ULMA K12: Förvandlade (1937). Av Ella Odstedt.
ULMA K13: Maträtt av deg med inkråm (1937). Av Åke Campbell.
ULMA K14: Lucia (1937). Av Åke Campbell.
ULMA K16: Bergväsen (1937). Av Ella Odstedt.
ULMA K18: Vilsegång, förfl yttning, bergtagning, bortbyting (1938). Av Ella Odstedt.
ULMA K19: Tomten (1938). Av Åke Campbell.
ULMA K20: Om kalenderdagar (1938). Av Julius Ejdestam.
ULMA K21: Vårseder m.m. (1939). Av Julius Ejdestam.
ULMA K22: Stöpning och utkastning (1939). Av Julius Ejdestam.
ULMA K23: Engelska sjukan (1939). Av Julius Ejdestam.
ULMA K24: Myling (1939). Av Åke Campbell.
ULMA K25: Tjuvmjölkning av andras kor (1939). Av Åke Campbell.
ULMA K26: Bortbytingen (1939). Av Julius Ejdestam.
ULMA K27: Off erkast (1939). Av Åke Campbell.
ULMA K33: Pesten (1939). Av Julius Ejdestam.
ULMA K48: Tranan och vårfrudagen (1939). Av Julius Ejdestam.
ULMA K49: Årder och plog (1939). Av Manne Eriksson.
ULMA K50: Gregoriusdagen.
ULMA K51: Handel (1940). Av Julius Ejdestam.
ULMA K52: Tilltal (1940). Av Julius Ejdestam.
ULMA K53: Kyrkosägner (1941). Av Dag Strömbäck.
ULMA K54: Folktro kring maran (1941). Av Carl-Herman Tillhagen.
ULMA M4: Tibasten (1931). Av Ella Odstedt.
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ULMA M6: Orientation (1934). Av Sven Liljeblad.
ULMA M9: Öde, lycka, vedergällning (1932). Av Åke Campbell.
ULMA M11: Ont öga, ond tunga, hågsa (1932). Av Åke Campbell.
ULMA M17: Krig, knekt och beväring (1932). Av Åke Campbell.
ULMA M18: De gamla (1932). Av Gunnar Granberg.
ULMA M22: Jordens fruktbarhet. Växttiden (1933). Av Ella Odstedt.
ULMA M25: Jaktens och fi skets betydelse för hushållningen (1933). Av Ella Odstedt.
ULMA M26: Fiskets folklore (1934). Av Ella Odstedt.
ULMA M28: Förvandlade (1934). Av Ella Odstedt.
ULMA M29: Tro och sed rörande pengar (1934). Av Folke Hedblom.
ULMA M35: Barnet (1930). Av Lars Levander.
ULMA M36: Djurbenämningar (1930). Av Lars Levander.
ULMA M43: Kvarnar och malning (1930). Av Manne Eriksson.
ULMA M47: Fattigdom och rikedom (1931). Av Lars Levander.
ULMA M52: Ängar och hagar (1931). Av Manne Eriksson.
ULMA M55: Husdjursskötsel (1931). Av Manne Eriksson.
ULMA M65: Samhällsklasser (1933). Av Åke Campbell.
ULMA M66: Fattigt folk, fattigvård och födoråd (1933). Av Lars Levander.
ULMA M72: Vävstol och vävning (1933). Av Niss Hjalmar Mattsson och Manne Eriks-

son.
ULMA M73: Mått, vikt och stycketalsräkning (1933). Av Lars Levander.
ULMA M74: Linberedning och spinning (1933). Av Niss Hjalmar Mattsson och Manne 

Eriksson.
ULMA M78: Möbler (1942). Av Gunnar von Schoultz.
ULMA M79: Laggkärlstillverkning (1933). Av Manne Eriksson.
ULMA M82: Matordning och bordsseder (1934). Av Lars Levander.
ULMA M85: Torvtäkt (1932). Av Johan Götlind.
ULMA M86: Jakt och djurfång (1934). Av Ella Odstedt.
ULMA M90: Magiska gester, tecken, tal och färger (1934). Av Sven Liljeblad.
ULMA M95: Stig och väg (1935). Av Lars Levander och Ragnar Jirlow.
ULMA M97: Tionde och annan kyrklig beskattning (1935). Av Folke Hedblom.
ULMA M99: Husdjurssjukdomar (1935). Av Åke Campbell.
ULMA M100: Om kloka (1935). Av Åke Campbell.
ULMA M103: Präst, klockare och andra kyrkotjänare (1936). Av Folke Hedblom.
ULMA M105: Kyrkklockor och ringning (1936). Av Folke Hedblom.
ULMA M107: Kyrkobyggnad och kyrkogård (1936). Av Folke Hedblom.
ULMA M108: Barnsjukdomar (1936). Av Ella Odstedt.
ULMA M110: Helgdagsfi rande och kyrkostad (1936). Av Folke Hedblom.
ULMA M111: Gudstjänst och nattvardsgång (1936). Av Folke Hedblom.
ULMA M112: Sägner, legender och berättelser om kristendomens införande (1936). Av 

Folke Hedblom.
ULMA M119: Julen (1937). Av Åke Campbell.
ULMA M122: Fastlag och påsk (1937). Av Julius Ejdestam.
ULMA M124: Vårfrudagen (1937). Av Julius Ejdestam.
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ULMA M128: Årseldar (1937). Av Julius Ejdestam.
ULMA M131: Hästslaktaren och hans arbete (1937). Av Carl-Martin Bergstrand och

Imber Nordin-Grip.
ULMA M132: Bär och frukter i hushållet (1937). Av Imber Nordin-Grip.
ULMA M133: Vattenväsen i kvinnogestalt (1938). Av Julius Ejdestam.
ULMA M138: Farsoter (1938). Av Carl-Martin Bergstrand och Ella Odstedt.
ULMA M139: Om bondgårdarnas handelsförbindelser (1938). Av Åke Campbell.
ULMA M140: Bad och bastu (1938). Av Imber Nordin-Grip.
ULMA M143: Stadstraditioner. Stad och stadsbo (1938). Av Åke Campbell.
ULMA M144: Stadstraditioner. Sägner om städer och deras invånare (1938). Av Åke

Campbell.
ULMA M146: Arbetsfördelning inom lanthushållet (1938). Av Julius Ejdestam.
ULMA M148: Handel och marknad (1938). Av Julius Ejdestam.
ULMA M150: Arbetsåret. Anvisningar för beskrivning (1940). Av Åke Campbell.
ULMA M152: Stadstraditioner. Lucia (1940). Av Richard Broberg.
ULMA M153: Stadstraditioner. Julen (1940). Av Richard Broberg.
ULMA M154: Stadstraditioner. Nyåret, trettondagen, tjugondagen och kyndelsmässan 

(1940). Av Richard Broberg.
ULMA M155: Stadstraditioner. Vårfrudagen, fastlagen och påsken (1940). Av Richard 

Broberg.
ULMA M156: Stadstraditioner. Valborgsmässan och Kristihimmelfärdsdagen (1940). Av 

Richard Broberg.
ULMA M157: Stadstraditioner. Pingst, trefaldighet och midsommar (1940). Av Richard 

Broberg.
ULMA M158: Stadstraditioner. Jordbruk och boskapsskötsel i staden (1940). Av Richard

Broberg.
ULMA M159: Livsföringens terminer (1940). Av Åke Campbell.
ULMA M160: Stadstraditioner. Stadens handel med landsbygden (1940). Av Richard

Broberg.
ULMA M161: Stadstraditioner. Stadens marknader (1940). Av Richard Broberg.
ULMA M163: Stadstraditioner. Stadens samhällsklasser (1941). Av Richard Broberg.
ULMA M164: Stadstraditioner. Stadsbors fi ske vid Östersjökusten (1941). Av Richard 

Broberg.
ULMA M166: Lanthandlaren (1942). Av Julius Ejdestam.
ULMA M186: De vilda djuren i folkets tro, sed och diktning A-C (1948) Av Åsa Nyman.
ULMA M193: Auktioner (1950). Av Åsa Nyman.
ULMA M201: Bondeseglationen (1953). Av Åke Campbell.
ULMA M209: Folkliga föreställningar om svala, ärla och uggla (1954). Av Åsa Nyman.
ULMA M214: Rötmånaden och andra folkliga månader (1954). Av Åsa Nyman.
ULMA M219: Frågor rörande surfi sk, gravfi sk, lutfi sk och likn. (1956). Av Åke Campbell

och Åsa Nyman.
ULMA Ö29: Frågebok för uppteckning av städernas traditioner (1942). Av Richard

Broberg.
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Frågelistor utgivna av Nordiska museet
NM 3: Matberedning och måltidsseder (1928). Av Gösta Berg och Sigfrid Svensson.
NM 9: Textiliernas användning (1929). Av Emelie von Walterstorff .
NM 14: Tak (1929). Av Sigurd Erixon och Sam Owen Jansson.
NM 30: Husdjurens skydd och sjukdomar (1930). Av Lennart Björkquist och Ola Bann-

bers.
NM 33: Brunnar (1931). Av Ola Bannbers och Sigurd Erixon.
NM 35: Slakt (1931). Av Ola Bannbers.
NM 39: Man och Kvinna (1931). Av Elisabeth Strömberg och John Granlund.
NM 48: Västgötarnas handel. I. (1933).
NM 49: Västgötarnas handel. II. (1933).
NM 69: Tjänstefolkets bostäder och bohag (1938). Av Sigfrid Svensson.
NM 70: Fiske (1938). Av Albert Nilsson Eskeröd.
NM 71: Båtar (1942). Av Albert Nilsson Eskeröd.
NM 73: Nödår (1943). Av Egil Lönnberg och Mats Rehnberg.
NM 74: Stamsoldat och beväring (1943). Av Mats Rehnberg.
NM 76: Arbetsvandringar (1942). Av Gösta Berg.
NM 78: Tattare (1942). Av Mats Rehnberg och Sven Andersson.
NM 86: Ljustillverkning (1938). Av Gösta Berg.
NM 92: De obesuttna (1939). Av John Granlund.
NM 103: Industriprodukternas begynnelse i bygderna (1941). Av Mats Rehnberg och 

Torsten Gårdlund.
NM 105: Getavel (1947). Av Mats Rehnberg.
NM 106: Hästen (1947). Av Mats Rehnberg.
NM 107: Dragoxar (1941). Av John Granlund och Mats Rehnberg.
NM 109: Torghandel (1942). Av John Granlund och Mats Rehnberg.
NM 113: Spelmän (1941). Av Mats Rehnberg.
NM 118: Fabriksarbetare (1942). Av Carl-Martin Bergstrand.
NM 122: Marknadsnöjen och kringförda sevärdheter (1944). Av Arvid Stålhane och Mats

Rehnberg.
NM 124: Kortspel (1944). Av Brynolf Hellner och Mats Rehnberg.
NM 129: Tobak (1945). Av Mats Rehnberg.
NM 135: Zigenare (1945). Av Carl-Herman Tillhagen.
NM 138: Landsbygdens repslageri (1946). Av Brynolf Hellner och Mats Rehnberg.
NM S52: Urmakare på landsbygden (1936)
NM S172: Bära på huvudet (1944). Av Ragnar Jirlow.

2. Realkatalogen
Arbetet med den systematiska katalogen, realkatalogen, över folkminnessamlingarna vid
Västsvenska folkminnesarkivet påbörjades 1922. David Arill upprättade ett förslag till
katalog som sedan färdigställdes med hjälp av kand. Erik Petersson. Betydande ändringar
gjordes sedan av Waldemar Liungman under 1920-talets andra hälft. Med smärre föränd-
ringar var den i bruk tills dess att Carl-Martin Bergstrand pensionerades 1964. Nedan 
återfi nns huvud- och stickord i realkatalogen efter Waldemar Liungmans omarbetningar 
och fram till 1960-talet. Katalogen var uppdelad i fyra delar.
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I. Tro, syn och sägen, knutna till övernaturliga väsen, till personer, händelser och föremål.
A. ÖVERNATURLIGA VÄSEN.

1. Gudaväsen, 2. Djävulen, 3. Naturväsen (Luftväsen, Vattenväsen, Skogsväsen,
Bergväsen, Jättar, Troll, Älvor, Vättar och vittra, Naturväsen i övrigt), 4. Tjänsteandar
(Hus- och gårdstomtar, Spiritus, Bjära), 5. Byggnadsväsen (Husrå, Bolvättar, Skeppsrå,
Kyrkogrim), 6. Fruktbarhetsväsen, 7. Sjukdoms- och dödsväsen, 8. Drakar, ormar och 
fi skar, 9. Skattehönor, 10. Lyktgubbar, 11. Gastar, 12. Mylingar, 13. Spöksägner, 14.
Spökeri i övrigt.

B. FÖRVANDLADE
1. Mara, 2. Varulv.

C. MÄNNISKOR MED ÖVERNATURLIG FÖRMÅGA
1. Häxor och trollkarlar, 2. Kloka (Personliga förhållanden, Årsgång, Läkekonst, Svart-
konst, Sägner om kloka), 3. Besatta, 4. Frimurare, 5. Mästerspelmän, 6. Mästerskyttar, 
7. Ont öga och ond tunga, 8. Starka.

D. VARSEL
1. Övernaturligt varsel (Byggnadsvarsel, Brandvarsel, Förtidig ankomst, Kommuni-
kationsvarsel, Varsel om dödsfall, Sanndrömmar, Varsel i övrigt), 2. Naturligt varsel 
(Tydor, Väderleksmärken).

E. ÖVERNATURLIGA FÖREMÅL
1. Skatter, 2. Underbara slott och städer, 3. Jordströmmen.

F. NATURFÖREMÅL AV EJ ÖVERNATURLIG ART
G. KYRKOR OCH KYRKOINVENTARIER
H. FORNA FÖRHÅLLANDEN

1. Krig och fejder, 2. Farsoter, 3. Nödår, 4. Forna förhållanden i övrigt.
I. PERSONER MED RENT MÄNSKLIGA EGENSKAPER OCH DERAS FÖRHÅL-
LANDEN

1. Småkungar och förhistoriska kungar, 2. Kungliga och namngivna historiska personer, 
3. Herremän och fruar, 4. Krigare och soldater, 5. Präster och kyrkoväsende, 6. Skol-
lärare och skolväsende, 7. Domare och rättsväsende, 8. Handelsmän, 9. Bönder, torpare
och tjänstefolk, 10. Rövare och dråp, 11. Tjuvar, 12. Smugglare, tullväsen och bränn-
vinsbränning, 13. Hantverkare, 14. Befolkningen å vissa orter, dess ursprung etc., 15.
Släktsägner.

J. FOLKLIVS- OCH KARAKTÄRSSKILDRINGAR

II. Friare folkdiktning 
A. SAGOR

1. Djursagor, 2. Undersagor, 3. Legendartade sagor, 4. Novellsagor, 5. Den dumme
djävulen eller jätten, 6. Skämtsagor, 7. Lögnsagor, 8. Ursprungssagor, 9. Djurs-, växters 
och föremåls språk.

B. LEGENDER OCH PÅ BIBELN BYGGDA SÄGNER
C. ANEKDOTER
D. OBSCEN FOLKDIKTNING
E. VISOR

1. Folkvisor, även av modernare typ, 2. Stäv, 3. Arbetsvisor, 4. Vaggvisor, barnvisor och
barnböner, 5. Skämtvisor.
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F. RAMSOR OCH RIM
G. LEKAR OCH DANSLEKAR
H. FOLKSKÅDESPEL
I. GÅTOR
J. ORDSPRÅK, ORDSTÄV OCH TALESÄTT
K. NAMNFÖRKLARINGAR

1. Gårds- och ortnamn, 2. Personnamn.
L. FOLKMUSIK

III. Seder och föreställningar, knutna till livet, arbetet, tiden och rummet. 
A. LIVETS HÖGTIDER OCH SKICKELSER

1. Födelse och dop, 2. Frieri och bröllop, 3. Sjukdom, död och begravning.
B. HUS, HEM OCH BY

1. Husbygge och fl yttning, 2. Hemmet, 3. Husligt arbete, 4. Klädedräkt, 5. Umgänges-
former och ynglingalag, 6. Byliv.

C. JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL
1. Jordbruk (Jordbruk i allmänhet, Vårarbete, Skörd och tröskning, Malning), 2. Hus-
djur (Uppfödning, Djursjukdomar, Slakt).

D. ÖVRIGA NÄRINGAR
1. Jakt, 2. Fiske, 3. Sjöfart, 4. Järnhantering, 5. Skogsbruk, 6. Hantverk.

E. ÅRETS HÖGTIDER
1. Lucia, 2. Tomasdagen, 3. Julafton, 4. Juldagen, 5. Annandagen, 6. Julens mellan-
dagar, 7. Nyår, 8. Trettondagshelgen och Tjugondagknut, 9. Påsk med fastlagen, 10.
Pingst, 11. Midsommar, 12. Vårhalvåret i övrigt, 13. Mikaeli, 14. Hösthalvåret i övrigt.

F. TIDERÄKNING
1. Månadsnamn, 2. Veckodagarna, 3. Tideräkning i övrigt.

G. NATUREN
1. Djur, 2. Växter, 3. Himlakroppar, 4. Naturfenomen.

IV. Specialregister
A. SAGOR
B. BESÖK VID KÄLLOR ETC.
C. FESTELDAR
D. LUFTFÄRDER
E. LÅTSBRUDPAR OCH MAJSJUNGNING
F. LÖSA MOTIV UR KÄNDA VISOR OCH SAGOR
G. MARKNADER
H. NYSTAN
I. PHALLOS
J. SKJUTSAR


