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Dialekt- och
folkminnesarkivet

Uppsala
ULMA

En presentation

Hur det borjade

Under l87O-talet bfldade studenterna t uppsala s.k. landsmdls-
ftrenttgar. sadana studentforeningar kom snart no_g t1ll stand
-ocks1 ie arrd.a universitetsorter I Norden. Landsm6lsfdrening-
arna hhde pA sttt program att utforska hembygdens spr&k och

uppteckningar av folktro,
m.m. gjordes. Vid denna

ofessor i slavtska sPrAk I

:?#,#ill'il?l*T#:Hffi
redaktor, utgivare och distributor f6r tidskriften, som utkom med
sltt fdrsta fafte 1879 och som fr.o.m. lrgAng 194O ut$es av
ULMA Lundell utarbetade aven en [udskrift, landsmalsalfabetet,
som fick stor betydelse fdr svensk dialelrtologi.

riksdagen. Till undersokningen lm6ts lJppsala lan_dsmdlsarkiu
ut*ta) ned GeiJer som ledande kraft. I slutet av l92o-talet inrtit-
tades xrom uLMA en sdrskild folkrninnesavdelning, och 1939 blev
ULMA en egen statlig myndrghet under namnet Land'smdls- och
Jotkmtnneiirkiuet. Detta nimn behdll arkivet till 1970, dA det
iogades l13lD}UA-tganisationen (se nedan). Namnet dndrades dA
ttt\ Otaletct- och Jolkmtnnesarktuet, men den v1l lnarbetade
f6rkortningen ULMA indrades inte. Inspelntngar hq{.- kommit
igang redan Ar 1935: fdr denna verksamhet tillkom 1952 ULMA:s
fonogramavdelning.
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Vad ULMA dr

Uppsala (OAU), Dialekt- och ortnamnsarklvet i Lund (DAL),
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarlrrtvet i G6teborg (DAG),
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i UmeA IOeUna),
Svenskt visarhtv (SVe; Stockholm), Arkivet fOr Ordbok 6ver
Sverlges medeltida personnarnn (SMp; Uppsala) samt Arkivet fdr
Ordbok 6ver Sveriges dialekter (OSD; ordboken finns t till ULMA
gransande lokaler).

ULMA 6r det st6rsta av DOVA-arkiven. Unders6kningsomrAdet
omfattar Sverige med undantag av Sk&ne, Bleldnge, Halland,
Iftonobergs l6n samt Gdteborgs och Bohus ldn. Unders6laring-
arna av dialekter i J6nk6pings och Kalmar l5n g6rs i samarbete
med DAL, unders6kningarna av folkmlnnena i samma omrAde i
samarbete med Folklivsarklvet i Lund. I Dalsland, Vdste4gdtland,
Vdrmland och i de fyra nordligaste ldnen genomfdrs
unders6kningana I samarbete med andra DOVA-arkiv.

Vad ULMA gjort och gcir

ULMA har till uppgfft att samlr tn, betsara, bearbetoochge utma-
tertol un srrenskcL samiska ah Jinska dlolelctcr och Jolknttnen.

Insamlingsverksamheten syftar till att allsidigt och pA ett
vetenskapligt sntt dokumentera svensk folkkultur. Denna verk-
samhet har redan fran bdrJan bedrivits efter tvA, varandra kom-
pletterande huvudllnJer, den sprdkliga och den etnologiska.
Termen follsninne fattas t en vid bemirkelse: allt som I folkets
mlnne bevaras om svenskt liv och tlnkesEitt. De undersdkta
frAgorna har' skiftat pA samma sitt som den etnologiska veten-
skapens principer och forskningsinriktnireg.

Materialet samlas in genom korrespondens med meddelare av
skilda kategorier och genom fdltarbete. Ffltarbetet g6rs numera
som lnspelningar och i allmiinhet kompletteras dessa tnspel-
ningar med fotografisk dokumenterlng" Se Folke Hedbloms artikel
I litteraturanvisningarna nedan: i den redovisas utfdrligt ULMA:s
lnspelningsverkSamhet.
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Sirslrrlda tgpordlistor har utarbetats och tryclrts: l_dem ges ett
uppslagsora eUer en fras, och upptecknarnas uppgift lr att med

Uudskrift ange uttalet hos en sagesman. Dessa typ-ordlistor be-
handlar frflmst den htstoriska ljudlnran men tar ocksA upp ord-
och bOjningsformer samt satslAra.
tll avsevirt stdrre hJalp vtd lnsamltngsarbetet har JrdgeVstorna

varit. ULMA:s ttdigaste frAgelistor lr frAn mitten av l92o-talet och
behandlar skilda imnesomrAden - t.ex. mJdlkhushAllning,
trdskning, personerna I garden och byn, hlmlavalvet och vider-
leken, tid oCh tidsindelning - och fr&gorna 6r formulerade med
hflnsyn till sAviil det sakliga som det sprAkltga. Dessa frAgelistor
f6rbereddes mycket noga genom omfattande studier och I sam-
verkan mellan sprAlmrin och etnologer. Listorna trycktes och
omfattar 38 nummer.

Det var frlmst de 6kade trycklcostnaderna som hringade ULMA
att omkring 193O b6rja utarbeta frAgeltstorna pA ett enklare sAtt
till bAde innehf,ll och form. De skrevs ut pA maskin och beteck-
nas M-serien. Denna serie ut6kas fortl6pande och omfattar 24O
nurlmer (vt 1989). Ockse dessa frf,gelistor dr t nAgon mAn inrik-

"Nar kvefl kommer, dA i tanken tommer, men d6m s0m k0r mi kora, dA
har-a tanken fuller." Hos J. Llrdgren 1974, Ackllnga sn, Vgl. Foto:
T. Ord6us.



tade pA att fA fram inte bara benimningar utan ocksA
sakuppgifter; kravet pA en adelnzat terminologil det etnologtska
materialet har pA detta sitt blivit vil tfllgodosett t frAgelistsvaren.
I M-serlen fdrekommer ocksA renodlat terminologlska eller rent
etnologtska imnesf6rfrAgningar. I det lodkografiska arbetet, det
landskaps- och sockenvis bedrivna ordboksarbetet, kom
frAgelistorna vid denna tid att fA mycket stor betydelse.
- I-de fr,Agelistor som utarbetats vid LILIVIA:s folkrnlruresavdelning
behandlas sAvil de enskilda kulturformerna som de olika kul--
turelementens funktion i folkllvet: arbetsrybn, arbetsfOrdelning,
festliv, sociala och administrativa fdrhAllanden m.m., och undei-
s6knlngarna galler lrrte endast landsbygden utan omfattar ocksA
stads- och herrgArdstraditioner. Avtn samernas levnads-
f6rhAllanden undersdktes med hjilp av frAgelistor.

Vid sidan av de mera systemattska frAgeltstorna I M-serien ut-
arb-etades tidigt mer eller mlndre tfllf&lliga s.k. speclalfrAgeltstor.
SAdana listor skrivs fortfarande och anvflnds anflngen lnom
ULMA eller f6r nAgon enslrtld forskares undersdkning. Special-
frAgelrstorna dr mera dtrekt orlenterade mot aktuella forsk-
ningsproJekt. Vid stdan av de nArnnda frAgelistorna arbetade man
tfll mitten av l97o-talet ocksA med s.k. kartfr{gelistor, och
tidigare anvdndes ocksA sirskilda frAgekort, bAda uEormade med
tanke pA etnologlslrt karteri4gsarbete.

de ingarna i
ura Nyman).
d.ve ULMA:s

ULMA har ocksa samlat in dialekt- och traditionsmaterial fran
Estlands suensksprdkiga bggder och frhn Gammalsuenskbg i
Ukraina. Ansvaret f6r arbetet med tnsamllng, bearbetntng och
ytgivning av det estlandssvenska materialel har frAn b-O4an
avilat FD Nils Tiberg (d6d r98o). Det esflandswenska materiilet
uppordnas fortldpande vtd en sArskild enhet inom ULMA.
Stommen utg6rs av ett oktavkortregtster som omfattar c. gO OOO
kort, varav ni.ra 50 OOO tnneliAller betydelsedefinitioner,
sp-rAk-prov, sakliga uppgifter och olika hdnvtsningar.

Omfattande tnspelningsresor har 1g62, 1964-och tg66 f6re-
tagtts till USA, varvld Folke Hedblom och Torsten Orddus f6r
ULMA:s rEikning spelat ln mer in 4OO rullband som dokumen-
terar svensk-amerikaners tillvaro och sprALk. ULMA:s fonogram-
avdelnlng instruerade makarna Gunvor och sven-Arne Flodell,
yilka aren 1968-73 spelade ln c. 75 rullband med svenskt sprak
I Argentlna (Misiones).
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En stor och viktig samling scmiskt materisl har skapats genom
medverkan av en rad expErter, bland dem Israel Ruong. -Finskt
materlathar ocksa samlats ln, dels i Norrbotten' dels t Viirmland,
varlgenom den numera utd6da virmlandsfinskan blivit vil
dokumenterad.

Sedan 1974 pilghr arbete pA en europelsk sprikatlas' Atlos
Lirguarum eiripae (ALE). Detta forskningsproJe$ syftar till en
minutids deskriptiv kartering av de europetska sprAkens huvud-
drag (fonologi, morfologi, syntax och lexikologi). I arbetet deltar
sari'ttiga stiter i Europa, llrklusive SovJetunionen. Den svenska
delen av ALE lngAr sedanJult 1988 som en enhet t ULMA med en
arkivarie knuten till proJektet.

ULMA har ocksA mycket att $e den Jotkmusikintresserade.I
fonogramavdelningens arkiv finns en mdngd lAtar lnspelade, och
LJLMA har en stor samling notmaterial f original.

Bearbetnlngen av det lnsamlade matertalet Eir omfattande och be-
16r ULMA:5 alla avdelningar. Sirskilt kan ndmnas det sedan
f 95o-talet pAgAende arbetet med att $e ut Ordbok duoJollondlen i
6ure DaWna(O6o); }l,lfte 27 (p6lt8 - rum) utkom i oktober 1988.
Hertill kommer en mln$d bearbetnlngsuppgtfter som 16r bAde
nyir:kommet och tldigare accederat material.

Innehihlsregisterttg au (JLMA: s Jonogrom enligt realkatalogens
princlper (se nedan) iir ett exempel pA ett f6r matertalets tflEang-
iigtret-nOdvandigt irrventertngsarbete. Arbetet har plgitt sedan
tbzZ och registret omfattar 6ver 40 OOO kort. Det flr efter
Overenskommelse tillgengligt pA fonogramavdelntngen. ULMA:s
matertal efterfrAgas trrte bara av forskare inom landet. Det an-
vdnds ocksA i ilaternationellt etnologiskt och sprAkligt karte-
rtngsarbete.

ULMA:s verksamhet ar f h6g g;rad fdrknippad med utgiuning. Den
Arliga publlkationen Suenska landsmal och suenskt..folkliu, som
namnaes ovan, vlll vara ett forum f6r DOVA-arklvens publicertng'
dvs. publicering av artlklar i nordisk dtalektologi och i nordisk
etnologt. Samtskt sprAk och samlsk kultur ltksom flnskt-sPr+
octr firist< kultur pA-wenskt omrlde 6r ofta lbretr6dda t tidskrf-
ten. ULMA publicerar dessutom tyra sklr'1fi.ser'rer.'serle A. FollsnAl'
serie B. Follsninnen och folkliv, serie C. Lapstrrt sprAk och lapsk
kultur samt serie D. Dialektordb6cker frAn Dalarna, Gotland och
andra landskap. ULMlfs ut$fvning (b6cker och kartor) fdrtecknas
i en sirskild katalog. Den kan erhAllas pA arldvets expedition.
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ULMA sorn forskningsarkiv

Genom sln verksamhet har ULMA samlat in ett unlkt matertal.
Insamllngen 5.r inte avslutad och en kontlnuerlig framtlda
dokumentation av vad som hflnder med dlalelrterna och med
folkkulturen i dvrigt 6r av storvikt. Fonqgramaudelningen lger en
av v?irldens stdrsta samlingar inspelad dialekt med personer
f6dda 1839 och senare. Vtd inspelningarna har ULMA hela tiden
anviint biista tflfangliga teknik.

Denna stora mingd material ?ir vetenskapligt ordnad. Varje
reglstrerad enhet, ett ljudband, en ordsamling, ett frigelistsvar
etc., fAr sitt eget accessionsnunrmer. Numret 5r en viktig del av
den tnregistrerade enhetens identitet och bildar ett sdkbegrepp.

Samltrrgarna iir mycket omfattande. H andskriftssamling arna
rJrrrmer 6ver 4 ml[oner blad i kortregiisterformat, mer in I mi{on

Arkivsal fdr handskriftsmaterial. Foto: T. Ord6us.
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I

t

i st6rre format och mer iin 6 OOO volymer och hdften- Fonogram-
arktuet innehAller mer in 6 OOO rullband (7 tum) och c, fO OOO

grammofonskivor. ULMA har ett valforsett-.forskningsbibliotek
[drygt 40 OOO volymer) med tonvlkten lagd P,A dialekt-och-etnologi
sarirl tot aUrtstoria: Dessutom finns ett snabbt vflxande klipparkiu
(f.n. c. 16 OOO tldningsurkllpp) ordnat enllgt realkatalogens
i<lassifikationssystem (se nedan). ULMA har ocksA accederat drygt
lO OOOJotograJier .

Det inneblr givetvis mycket arbete att bevara och ordna dessa
iattiUgangtiga, sikert fdrvarade och frAn
otika satt genomarbetade med korekta
ar osv. eller - nAr det gflller inspelntngar

- f rirnlig omfattning och pA ett f6r forskninglenanvflnd-bart siitt
utskrivni och innehAllsregistrerade. Denna bearbetning av
samlingarna pAgAr fortlOpande och I den takt de personella

I

I

pa fonogramavdelningens kopieringsmaskiner $6rs slryddskopior och
kopior fOr forsknings{ndamAl. Foto: W. Ehn.



resurserna medger: en sarskild katalog finns 6ver utskrivna
texter. Numera har datateknik tntroducerats fdr att p{ sikt leda
till underlflttad s6knlng t arktvmatertalet.

Ett omfattande arbete har lagts ned pA att katalogisera folk-
mlnnesrealia i en systematisk dmneskatalog. Sedan mltten av
l93o-talet har ULMA ett klassiftkaflonss5rstem, vilket kan utnytt-
Jas irrte endast f6r etnologlska utan ocksA f6r sprAkliga qrften:
realkatalogen. Den bildar en egen enhet inom ULMA och ir av-
sedd att ge en systematlsk Overblick 6ver folhkulturens olika sidor
och deras inb6rdes relationer. Katalogsystemet ir flexibelt sA att
tillegg och anpassningar fortlOpande kan gOras. Ett detaljerat
korshinvisningssystem ger viktiga upplysningar om olika funk-
tionella samband i folkllvssammanhangen. Realkatalogen
tnnehAller drygt 4OO OOO registerkort med korta utdrag ur och
hinvisnlngar till kAllmaterialet; uppgifterna ir avsedda som
vagdsare ln I ULMA:s samlingar. InnehAllsreglstrerlngen av
fonogram liksom klipparlrtvet f6!er, som ndmnts, realkatalogens
uppstdllning.
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Rdd och tjdnster

Det ir ULMA:s ambltton att pA bista sitt vara forskare och en
lrrtresserad allminhet till hjalp. Det gar bra att per telefon ta
kontakt med arkivet och frdga om ting som rdr dialekter och
folkkultur. Man kan ocksA skriva nAgra rader och f6rh6ra slg om
hJalp. ULMA meddelar svar I den takt personalen htnner och tar
inte betalt fdr enklare utrednlngar eller sm6rre undersdlceingar.

Det 5r en angelf,gen uppgft fdr ULMA att bistA och hJfilpa be-
sdkande forskare. Den som vtll ha kontalrt med en viss tjEinste-
man tillrAds att p{ Ibrhand komma dverens om ttd.
Nir det giller kopleringar av fonogram och av pappersarkivalier

f6r forskningsiindamAl sdker ULMA upp$dla rimliga krav med
hdnsyn ttll slna resurser. Fdr koptorna ftnns en faststtlld pris-
lista.

FrAn forskarplatserna I biblioteket. Foto: T. Ordeus.
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ULMA arbetar som eget fdrlag. Publikationer distrlbueras och
f6rs6ljs direkt frAn arkivet. Abonnemang mottas pa tidskriften
Svenska landsmAl och wenskt folkliv samt pA ordboksverk under
utgivning. (Se vidare den siirslrtlda bokkatalogen.)

Bes6kare tas om hand av opeditionspersonalen och fAr en kort
orientering om hur det dnskade materialet kan s0kas (efter ort i
topograliska reglstret, efter uppg!ftsldmnare I personregistret, efter
&mne i realkatalogen); ocksA andra rAd och anvisningar ges.
Besdkaren Sller r bestillningsformulir och materlalet plockas
fram av ULMA:s personal. Materialet kan deponeras I ett sfi.rskilt
skAp under den tid det anvinds. I biblioteket flnns en handfull
forskarplatser, d6r det flr m6jligt att i lugn och ro studera det
dnskade materialet.

Fdr att fA lyssna pA inspelnlngar mAste besdkaren bestllla tid
vid fonogramavdelningen.

Litt er atur anv i s nin g ar
Eriksson, Mqnne (f 96f ), Svensk {udskrift 1878-1960. En dversikt dver
det svenska landsmalsalfabetets utveckling och anvAndnlng I Svenska
landsmAl. Sthlm. (SvLm 8.612).

Hdblom, Folke (19791, Fonogrammet IOO Ar. Uppsala.
(SvLm l97a-1979, s. I I zt-l 7O).

Nyman, Asa (f979), De etnologiska undersdknlngarna I Uppsala. Upp-
sala. (SvLm l97A-79, s.72-ll3).

Str:ombdck, Dqg (f965), l.andsmAlsarkivet 50 Ar. Tal vid I-a.ndsmAls- och
folkmlnnesarkivets minneshogtid I Universltetets l&rosal X den 8
december f964. Sthlm. (SvLm 1964, s. l-zn.
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Viktigare tecken isvenskt landsmfllsalfabet.
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