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FOrord

DOVA 6r frirkortning fcir namnet pi den fu l97O bildade myndigheten dialekt- och
ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. F<ireliggande skdft vill ge en orientering om
vad de arkiv som ingAr i DOVA sysslar med. Till strirsta delen 5r materialet htmtat
ur DOVA:s lingsiktsplan samt ur de skilda arkivens anslagsframstiillningar. Hiir
framllggs det i fcirkortad och fcirhoppningsvis mer llttlist form.



F6rkortningar
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DAL:
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DOVA-Arkivens arbetsuppgifter

De arkiv som ingir i DOVA har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut
mateial om dialekter, ortruamn, visor, folkmusik och folkminnen samt att avge ytt-
randen i tirenden om faststtillande av ortnamn.Yad dr det som motiverar att man
sysslar med dialekter, med ortnamn, med follaninnen, med visor och folkmusik?
Det dr de frigorna vi nu skall fcirscika besvara.

Dialekterna

Fcir den som inte ndrmare har funderat river det - och framf<ir allt frir den som inte
sjiilv har vuxit upp i en dialekttalande miljo - 6r det nog ganska naturligt att be-
trakta dialekterna som avarter av riksspriket. Man tycker att de dr mindrevdrda, lcij-
liga eller kanske fula awikelser frAn det sprdk som man hcir pi scen samt i radio och
TV och som man har vant sig vid att betrakta som det enda riktiga. Denna uppfatt-
ning iir, kort och gott, fel. Riksspriket i sin stockholmsvariant ir, kan man med en
viss f6renkling siiga, en dialekt som har haft tur. Bredvid det existerar med samma
egenvdrde de andra dialekterna, som alla 6r naturvuxna produkter, sprekvarianter
som organiskt har uWecklats med rdtterna djupt nere i medeltiden. Sjdlvfallet iir de

inte naturvuxna i den meningen att de inte har tagit intryck av utomstAende sprdk
och dialekter. Tviirtom iir de levande vittnesbcird om hur kulturimpulser har skriljt
fram 6ver landet frAn olika htrIl. Frin centrala delar av Norden (dtu solen blev so/a).
Frin scider (ddr mot blev mad). FrAn vdster (dar brant blev bratt\. Den som vill se

hw bratt har spritt sig kan studera figur l.

Aven orden som sidana, deras form, uttal och betydelse, kan illustrera kulturfrirbin-
delserna, samfdrdseln, under olika tider. Niir mdnniskorna i en bygd frin nigot hill
civertog arbetsmetoder, redskap, byggnadstyper, drdktskick, seder och bruk, trosfri-
restdllningar eller vad det vara mi, <ivertog de ocksi de diirmed fcirknippade orden.
Termer fcir handelsvaror till exempel har linats in i dialektema och belyser var han-
delsvdgar har gitt fram. Dialektgriinser av olika slag visar var folk har umgAtts med
varafidra, och ocksA var kommunikationerna har varit diliga eller obefintliga. Pi si
s6tt kommer dialekterna inom en landsiinda att beriitta om dennas lldre historia
och kulturella frirbindelser pi ett iskidligt och konkret siitt. Frir den som vill veta
negot om folkets gamla andliga och materiella kultur ir kiinnedom om dialekterna
och vad de har att fcirtiilja helt oumbiirlig.

Dessutom, och det [r ingalunda oyiktigt, 1r dialekterna av intresse som sprik i sig,
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som meddelelse- och uttrycksmedel. Vad iir det ftir begrepp som kommer till ut-

tryck? Hur sker utvecklingen av terminologien? Gir den i en allmtn eller nyanse-

rande riktning? Hur fciriindras ord och uttryck, hur i,ldras de, f$rsvinner och ersit-

tes med nya? Hiir kan studiet av dialektema ge sprildorskaren viirdefulla upplys-

ningar. Genom att observera det provinsiella talsprtket, dess liv och dess fdriindring-

ar, lokalt och under en bestlmd tidrymd, kan man fi viktiga bidrag till en blttre

insikt i de krafter som styr sprikutvecklingen i stort.

Dialektema htrller pi att fcirsvinna, det klnner de flesta till. Bortsett friLn att de

(miss)uppfattas som socialt mindrevlrda dr >boverul i dramat framfcir allt sarnhelets

snabba omstrukturering och den folkomflyttning som nu har fltt en accelererande

fart. En stcirre tolerans mot dialektema, ett accepterande av dem som fullviirdiga

kommunikationsmedel kan ftirdroja men kanske inte helt hindra utvecklingen' De

dialektundersrikande DOVA-arkiven har en brtd tid med att samla in vad som ennu

kan riiddas av mer eller mindre genuina dialekter. Insamlandet, som fcirr skedde

med hjllp av uppteckningar, g6rs nu till allra stdrsta delen med bandspelaren som

tri:itpmeael Dei inspelade materialet i form av skivor och band kallas med en sam-

manfattande beniimning /o nogram -

Den komplicerade process som upplosningen av traditionema och dialekterna utg0r

innebiir ingalunda att dialektarkiven kommer att sakna arbetsuppgifter i framtiden'

Frir det fti,rsta erbjrtder sjiilva dialektutjiimningen ett fascinerande studium' Vad iir

det i dialekten som fcirst f<irsvinner, och vad kan ftirvSntas stanna kvar liingst? Vilka

liigger snabbt av dialekten, och vilka behiller den? I vilka situationer bevarar man

siii garnla sprik, och i vilka liter man det ersettas av en mer riksspriksliknande va-

riani? Har dr minga frigor men iin si llnge inte mdnga svar. Fdr det sndra kan dia-

lektarkivens unika resurser och erfarenheter spela en stor roll i sprAkpedagogiken

och i utforskandet av de socialt betingade, icke-dialektala sprikvarianterna. Mdnni-

skan tlnker - och kinner - i stor utstrdckning med sprikets hjtlp. Ett torftigt

sprik hZimmar den intellektuella och emotionella utvecklingen. Bamet som kommer

till skolan med ett sprikligt handikapp mlrker snart hur avstandet till kamraterna

snarare rikar in minskar. Vid sidan om andra sprikliga forskningsinstitutioner kan

dialektarkiven medverka i strtvan efter att finna instrument som tidigt diagnostice-

rar den sprikliga fattigdomen och medel som i gcirligaste mAn ocksl avhjllper den'

Torftigt sprik kan fcirekomma i alla samhiillsklasser, lika viil som ett rikt nyanserat

sprik som fungerar vtl och smidigt inom den egna miljtin. Men i en tid d[ kllderna

inte Hngre avslcijar socialgruppstillhorighet har sprlket blivit ett allt mer uppmlrk-

sammat klassmlrke. Ocksi hiir har dialektarkiven en stor och viktig framtida forsk-

ningsuppgift. Man kan dra olika praktiska slutsatser av resultaten, men ett studium

av spraiet som klassmtrke kommer hur som helst att fi betydelsefulla sprikpeda-

gogiska och utbildningspolitiska konsekvenser.



Ortnamnen

Alla som har forskat ute p[ f;iltet kan vittna om vilket intensivt intresse som kom-

mer ortnarnnen till del. Framfcir allt vill folk naturligtvis veta vad ett namn ur-

sprungligen har betytt, och det samma intresserar alla dem som ringer eller skriver

till ortnamnsarkiven och frigar om namn. Hur seritlst man ser pi ortnamnen kom

fram i fcirdiskussionen om fastighetsregisterreformen, d[ farhigorna ftir att tusen-

tals ortnamn skulle fcirsvinna vdckte en viildig folkstorm.

Detta utbredda intresse 5r inte fdrvinande. VArt ortnamn f,r fina och levande fom-

minnen. Om vi bortser frin sidant som sentida villa- och gatunamn giiller fdr de

flesta ortnamn att de niir de bildades beskrev en viss plats, kortfattat visserligen men

med ovdrderliga upplysningar av skilda slag, om vad bonden som grundlade en viss

glrd hette, om hur naturen vid platsen sig ut, om vilken gud en plats var helgad [t,
om vilka djur eller vlxter som fanns vid platsen och mycket mer. Den kanske vikti-
gaste infonhation som ett bebyggelsenamn kan ge [r hur gammal en viss bebyggelse

ir. Det iir niimligen si att olika ortnamnsefterleder har varit populZira - produktiva

- vid olika tidpunkter. Eftersom bebyggelsen normalt 1r ungefdr samtida med nam-

net, kan ortnamnen, ritt tolkade, ge en myckenhet information om hur Sveriges be-

byggelse har vuxit fram. Nigra exempel : -lc)v , -ldsa , -tuna och -inge pekar ptr fdrkds-

ten tid, -torp (som ocksi kan bh -arp), -ryd, -rum och -boda pA sen vikingatid eller

medeltid. Den vanligaste bebyggelsenamnefterleden i den yngre guppen dt -torp

(som betyder 'nybygge'). Ritar man en karta over -torp'nantnens utbredning i Sveri-

ge flr man samtidigt en god bild av den fantastiska nyodlarverksamhet som skedde i
Syd- och Mellansverige frAn vikingatidens senare del och fram till mitten av 1300-

talet. En strdan karta kan den intresserade studera pt'frggt 2.

Fcir att kunna avtvinga ortnamnen deras vittnesbrird meste man fclrst tolka dem.

Om man skall kunna g<ira det fflr man ha tillging till atskilliga upplysningar, framfcir

allt hur namnet skrevs i dldre kdllor och hur det uttalas i dialekten. Utan sldana

kunskaper skulle ortnamnstolkningen bara bli ett gissverk. Insamling av ortnarnns-

former ur tryckta och otryckta namnkdllor och uppteckning av ortnamnens dialekt-

uttal iir d[rfor en viktig del av ortnamnsarkivens verksamhet.

Frigor som har med ortnamnsreglering att grira tar upp en stor del av ortnamnsarki-

vens tid. Statens lantmlteriverk har sista ordet men yttrar sig inte fcirrtn arkiven har

hrirts. Det [r inga oviktiga frigor det rrir sig om, inte minst dZirfor att allmiinheten

lidelsefullt engagerar sig i dem. Det giiller att fi fram en namnform som om m<ijligt
ger information om namnets ursprung, som stammer med Svenska Akademiens ord-

listas stavningsprinciper, som tar hiinsyn till det dialektala uttalet av namnet, som

inte alltfdr mycket bryter mot hdvdvunnen slaivning och som inte ger ett kijev?ic-

kande eller frlnstcitande intryck. Nir fastighetsregisterreformen setter i ging pA all'
var kommer den att kr[va stora arbetsinsatser och stora resurser av ortnamnsarki-

ven.

Fig 2.



Fig 2. Svenska ortnamn pe 4ory (orp, -arp) samt osammansatta Torp(a). (Karta av Gdsta Fran-

zdn i Nordisk kultur. Ortnamn. Stockholm 1939')



Folkminnena

Vad som har sagts om dialekterna och ortnamnen som vittnesbcird om dldre kom'

munikationer och kulturimpulser samt sociala och ekonomiska ftirhillanden o dyl

giiller i minst lika hdg grad folkminnena. De tre kulturyttringama dialekt, ortnamn

och folkminnen iir viktiga komponenter i det som vi kallar folkets kultur, och de

vetenskaper som sysslar med dem kompletterar och berikar varandra.

atdet folkminne dr en vedertagen men inte helt rtttvisande term som ger ett in-

tryck av att det enbart [r det forflutna som intressetat-ordet folkliv sdger mer vad

det rOr sig om: svenskt folkliv i skilda tider och frfln skilda synpunkter: seder och

bruk, fester och h<igtider, arbete och redskap, strnger och folktro, kort sagt folkets

andliga och materiella kultur i ordens vidaste bem[rkelse. Och det gdller som redan

har antytts folkets kultur inte bara i det fcirflutna utan ocksi i nutiden. En upp-

mdrksammad ganska nyutkommen avhandling i lmnet behandlar exempelvis nutida

fdrortsliv i Vnrberg (Ake Daun: F<irortsliv). Men den historiskt inriktade delen av

insamlingsarbetet fir inte fcirsummas - en finns det vita fliickar pi kartan, In gtr

det att ft goda meddelare -, och si liinge resursema inte [r stcirre dn vad de [r gir

det inte att i si stor utstr[ckning som det hade varit <inskvirt inrikta sig pd det mo-

dema materialet.

Genom traditionsuppteckningar fir vi mdta det svenska folket pA land och i stad

frin tiden redan fcire industrialiseringen. D[ var scirgirdsidyllen llngt borta. Kam-

pen ftir tjllvaron var hird. Noden i form av felslagna sktirdar, svdlt och hungerdod

iurade alltid bakom dcirren. Och som om inte det var nog fanns alltid det dvematur-

liga och skrlmmande. Bredvid den vlrld som mlnniskan hade sin tillvaro i fanns en

unn*, en vanligtvis osynlig. Ibland lyftes forliten'till den, och man kom dA i kon-

takt med de s[llsarnma varelser som hade sitt tillhall diir. Ofta var de illvilliga och

farliga som det otiicka sydsvenska skrlmv[sendet gtoson eller den farlige och all-

m6nt fdrekommande nacken, som lurade pA rov i sj6ar och vattendrag. Mot andra

viisen giillde det att v[rja sig, dA deras farlighet kom av lust till mlnniskan sjiilv och

hennes dgodelar, eller hiingde samman med att de vistades i mdnniskans omedelbara

niirhet: trollen bytte till sig miinniskobam, bergfolket kunde tain den oforsiktige i
berget, de underjordiska fick man inte oroa och ftjmflrma, mot sjukdomsalstrande

gestaltltisa makter i jord och vatten miste man ha allehanda fdrsiktighetsm[tt i
itanke. Sjukdomar och f<irgtiring kunde man drabbas av genom trollkunnigas itgiir-

der. Men mot alla farligheter kunde man sltta signelser och besvZirjelser och, vid

sjukdom, den folkliga ofta magiska medicinen (llkare sdnde man efter fcint di man

anseg att fallet hur som helst var hoppl6st).

Visst fanns det motvikter och ljuspunkter. Fester d[ man fcir en gAngs skull fick ?ita

och dricka sa mycket man ville: jul, brcillop, barndop (och begravning!) m m. och i
kampen f6r tillvaron anvlnde man inte bara magiska knep utan ocksl rationella ut-

viigar. Den tingens skdnhet som mciter oss i folkets gamla redskap iir funktionalis-
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mens skdnhet. Arhundradens samlade erfarenhet ligger bakom utformningen, lika

v:il som bakom den fantastiska fdrmigan att ta vara pi allt, att iterbruka, att inte

Itta nigonting fcirfaras. Produkter och tjAnster utifrin behcjvdes (och beg[rdes) siil-

lan pi landet. Man kliidde och fridde sig sjiilr och byggde, med grannars hjiilp, sjiilv

sitt hus. Man levde, bortsett frin nodiren, i ett fungerande lokalsamhiille.

Det iir bl a material om denna tillvaro, och givetvis ocksi orr den fdljande industria-

liseringsprocessen, som samlas in pi ULMA:s och DAUM:s folkminnesavdelningar.

Insamlingen sker med hjiilp av olika slags frAgelistor, genom uppteckningar och ge-

nom inspelningar pi band. Som redan har ndmnts kommer man ingalunda att sakna

arbete i framtiden, vare sig man sysslar med iildre eller yngre material, eftersom tra-

ditionella livsyttringar alltid kommer att finnas. Vad folkminnesforskningen siirskilt

mdste ha ogonen pi iir de standiga fdr[ndringarna i samhiillsstrukturen. Studiet av

dem knyter samman gammalt och nytt och ger besked om orsak och verkan i miin-

niskomas sett att leva, ttnka och tala.

Aven folktraditionens gestalter kan vdxla form och namn inom vArt land och kan

dlirfdr kartlZiggas fcir att v[xlingarnas mdnster skall framsti klart. Ett exempel pA si-

dan karfltggning [r figur 3, som visar den geografiska fdrdelningen av olika ben[m-

ningar pi det mcirdade barnet som geng[ngare.

Folkmusiken och visorna

En bescikare frin det fcirflutna pi nutidens landsbygd skulle sjiilvfallet kunna notera

mtnga skillnader mellan nu och de. Det iir tiimligen sakert att han som en v[sentlig

olikhet skulle observera detta att man nu fcir tiden hcir si lite sing ute pi fiilten.

Frin sjcing man, ofta och allmiint. Det mesta arbetet var kollektivt: man skdrdade

gemensamt, bearbetade linet gemensamt, ystade gemensamt. Samvaron inbjod till
sing. Inga bullrande maskiner, inga transistorer kunde strira sjungandet.

Visoma spelade en viktig roll i arbetslivet: pi girden, vid fiiboden, i skogen, och in-

te minst vid olika slags anliiggningsarbeten, di man kunde hcira baxarvisor, borrar-

visor och pilarvisor - fcir att ta bara nigra fi exempel pi s k funktionella arbetsvi-

sor. Men de hade menga andra uppgifter. De s k skillingtrycken, varav drygt 20 000

ir kiinda fran tiden 1583 - ca l92o,var ett viktigt medium for visspridning. Efter-

som de i betydande grad innehtill nyhetwisor och politiska propagandavisor kan de

fcir stora delar av svenska folket siigas ha fyllt en funktion liknande sena tiders tid-

nmgspress.

Visan och folkmusiken var de enda former i vilka svenska folkets dverviildigande

majoritet under l[ngliga tider mcitte poesien och musiken - de representernr en ve-

sentlig del av dess andliga kulturbagage. Om man ser slrskilt till textema kan det

utan vidare siigas, att dikter av bl a Dalin, Bellman, Anna Maria Lenngren och Teg-

11
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n5r aldrig skulle ha blivit gemene mans egendom om de inte hade spritts som skil-
lingtrycksvisor. Folkvisan dr i stor utstrdckning en kulturyttring med sameuropeisk
utbredning. Det [r diirfcir med ftrll riitt som Europarndet 1967 utgav antologien
European Folk Ballads - med SVA som redaktionscentral - sisom ett visentligt ut-
tryck f<ir den europeiska kulturgemenskapen.

Den rent traditionella folkvisan erbjuder sina speciella problem av litteraturveten-
skaplig, filologisk, folkloristisk och musikvetenskaplig natur. Men det finns ocksi
andra visor att ta h,iinsyn till: psalmerna, viickelsercirelsens och <iver huvud taget
folkrcirelsernas rika singskatt.

Fdr visoma fir vi inte gl<imma den rent instrumentala musiken. spelmannen var en
n<idviindig g[st vid livets och irets hcigtider. Atminstone fcir ungdomarna var han
nagot av byns eller socknens sociala centrum. Ibland sedd civer axlama och tidvis
frirfiiljd av nitiska moralpredikanter med eller utan priistkappa var han dock oum-
biirlig ntir det glillde att stdlla til! dans. Repertoaren var rik och varierande. Angldsen
viixlade med kadriljen, oxdansen med polskan. och det kunde ocksi hinda att spel-
mannen suckande fick llgga striken till strlngama och spela upp nymodigheten
vals, fciraktad av honom men dlskad av ungdomarna.

Trots att mycket av det svenska vis- och folkmusikmaterialet ursprungligen [r im-
portgods priglas det av en siiregen svenskhet. och det dr enormt rikt. (Bara av bal-
ladmaterialet finns ca fyratusen versioner.) Problemet iir att det iir kringspritt pi s[
mAnga olika hdll, i arkiv, museer och andra samlingar. En av de stora huvuduppgif-
tema fcir SVA [r dlrfrjr att helt enkelt - fast siirskilt enkelt dr det inte - kopiera
allt material som finns pA andra hall och ordna det si att det blir l[tt itkomligt fdr
forskaren. Men folkvisor och folkmusik iir inte nigonting dott - tvertom dr de nu
f<iremil frir en viildig rendssans ute i bygdema. En omfattande insamlingsverksam-
het [r diirfcir bade mrijlig och nddv[ndig. Bandspelare, kamera och filmkamera dr
hiir sjiilvldara hjiilpmedel. Pi figur 4 ffu nimcita en av SVA:s minga traditionsbeva-
rare, )Linus i Brdnna>, som sommaren 1968 fick sin musik fcirevigad.

Att en sidan insamlingsverksamhet, som skall tiicka hela landet, inte [r helt billig
siiger sig sjiilvt. Att den dessutom orsakar speciella problem av upphovsr[ttslig natur
lr lika klart. Allt detta har accentuerats under de senaste iren. Det innebdr ingen
civerdrift att saga, att en av de stcirsta fdriindringama i det svenska kulturklimatet
under 1970-talets fdrsta hiilft iir det kolossalt intensifierade intresset fcir folkvisor
och folkmusik. Detta l6ter sig objektivt avliisas av detta materials starkt cikade fcire-
komst i massmedia: radio, TV och tidningspress. Niir det giiller det sistnlmnda, kan
det l?itt definieras i siffror: antalet pressklipp som SVA genom abonnemang hos AB
Pressklipp erhiller om sitt omride har under de senaste fem iren mer 1n fdrdubb-
lats.
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Fig 4, Linus Augustsson, >Linus i Briinnar>, i Ed (Dalsland) spelar upp f6r SVAs utstnda.

I takt med detta cikade intresse vaxer lsaven pi att SVA skall hilla sina bandinspel-

ningar detaljkatalogiserade och tillgiingliga fcir avlyssning, att bandkopior kan fdr'
virvas och att inspelningarna utges pi grammofonskivor samt att de frAn banden

transkriberas i text- och notutskrift. Siirskilt notutskriften iir en mycket svir upp-

gift, vilken med fullgott resultat kan utfdras endast av ett fetal speciellt kvilificera-
de personer.

Den folkliga visan har inspirerat skalder som Dalin, Geijer, Frciding, Erik Blomberg

och Ferlin. Folkmusiken har betytt mycket fcir tonsdttare som Sdderman, Alfv6n
och Atterberg; ocksi nutida kompositdrer som Ingemar Liljefors och Karl-Birger
Blomdahl har - i dessa fall med SVA:s hj:ilp - gdpit tillbaka till svensk folkvise-
och folkmusiktradition. Aven en internationellt erkiind jazzmusiker som Jan Jo-

hansson arbetade till stor del med svensk folkmusik - fram till sitt frir tidiga frin-
f[lle var han en flitig bestikare vid SVA.
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DOVA och framtiden

Sverige 1r ett land med resurser att tillgodose inte bara materiella utan ocksi kultu-
rella behov. Si sker ocksA, och p[ senare tid har politikema visat vidsyn och insikt
nog frir en satsning p[ kultur och humaniora. DOVA:s verksamhetsomride har, om

man bortser frin att staten har overtagit de smi institutionema SVA och DAUM:s
fciregingare, dock i stort sett fdrbliyit lottlcist. Medan den universitetsanslutna hu-

manistiska forskningen itminstone opinionsmissigt fcir niirvarande seglar i en glld-
jande medvind rider fcir DOVA-arkivens vidkommande dnnu stiltje. Si kan det inte
liingre fA fortgi. Vi har i det ovanstAende visat vad vi hdller pA med. Vi kan inte und-
gd att tycka att vira arbetsuppgifter [r viisentliga. Men vAra resurser 6r fdr smi. Det
hela blir inte bettre av att vi arbetar under en svir tidspress: vi tvingas att hj?ilplcisa

se pt hur oersdttligt traditionsmaterial fcirsvinner pi grund av vira bristande till-
glngar. Det ir inte bara ute i bygderna som virt material haller pA att glida oss ur
hdnderna. Paradoxalt nog sker det pi vira arkiv ocksA. De stora samlingarna av in-
spelat dialektmaterial miste skrivas ut, och det miste ske med hjnlp av dialektkun-
nig personal. Erfarenheten har niimligen visat att en aldrig si sprAkbegivad person
grir allvarliga fel vid utskrivningen om han saknar fdrstahandskunskap om den dia-

lekt som inspelningen representerar. Fcirst ndr en korrekt utskrift fcireligger iir det
inspelade materialet bevarat fcir all framtid: fcirst d[ blir det itkomligt fcir framti-
dens icke-dialektkunnige forskare, som endast genom att se i facit - bandutskrif-
ten - kan tolka inspelningen. An si liinge finns personal att tillgl, men allt f,irre av

de sprlkstuderande studenter som dr vir friimsta rekryteringsbas kommer frAn en

dialekttalande miljri. Ndr sidana studenter inte ldngre [r fA utan inga miste utskri-
vandet upphrira, och det di icke utskrivna inspelade materialet kommer att dci en
stillsam men smirtsam dcid. Hiir [r onekligen plats for en kanske tidsbegrtnsad men
effektiv ekonomisk >brandkirsutryckningr frAn samhiillet.

Samtidigt saknar vi medel till den rationalisering som registrering och katalogisering
av hela virt material innebiir. Detta kan betyda att h<igkvalificerade forskare gAng

pi ging tvingas syssla med enkelt rutinarbete som lika viil en ging frir alla hade kun-
nat klaras av med hjiilp av arvodister. Det [r ett dolt men icke desto mindre hdgst
reellt skiseri med statens pengar att sidant miste ske.

Det ir alltid svirt frir en myndighet att objektivt och bindande bevisa att man behci-

ver nya resurser. Men en jiimftirelse med vira nordiska grannldnder kan erbjuda en

framkomlig viig. En sAdan jiimfcirelse kan dock inte giilla folkminnezunderscikningar-
na, d6r de organisatoriska skillnaderna dr frir stora. Dessa underscikningar skcits

l5



nerntgen i grannl[nderna av sjdlvstlndiga institutioner med betydligt bdttre resurser

dn de svenska motsvarigheterna har. Diiremot dr t ex DAL och dess danska syster-

arkiv jlmf<irbala storheter. Det visar sig att danskarna disponerar femton och en

halv tjtinst fcir att fullgdra verksamhet av det slag som vid DAL utfdrs av tillsam-

mans tre personer. D6 iir att mdrka att DAL har att underscika dialekterna pi ett
omrAde som iir stcirre tn hela Danmark (Ftrdarnas och Grcinlands dialekter under-

s6ks i annan ordning) och diirjlmte miste underscika ortnamnen pA ett omrede som

er st6rre [n Sjllland och Fyn tillsammans. Situationen blir inte mycket biittre om

man vidgar jlmftirelsen. Danmatk, Norge och det svenskspnikiga Finland disponerar

tillsammans ungeftir dubbelt ai mtinga tiiinstemrin som Sveige fdr att underscilu

nordiska dialekter och ortnamn samt reglera ortnamn inom ett omrdde av Sveiges

storlek och med samma befolkningsundetlag som Sveige har. Och medan enbart

Norge har spelat in sextiotusen folkmusiknummer har SVA inte haft resurser att
spela in mer iin tjugotretusen musikinslag (dertill kommer c:a tiotusen som finns i
andra offentli ga institutioner).

I samband med att DAG och DALIM gick in i DOVA och med att SVA fcirstatliga-

des fick DOVA-omrtrdet en vdlbehcivlig fcirst?irkning i form av nya tjinster. Men det

6r viktigt att helh i minnet att ovriga arkiv, som representerar huvuddelen av

DOVA:s verksamhet, kanske just pi grund av detta har blivit styvmoderligt behand-

lade. De har trots en trtingande bistsituation inte fdtt en enda ny titinst sedan bdr'
jan au l96Gtalet. I sttillet har en titinst dragits in. En upprustning cit nu oundgringli-

gen nddvtindig. I sin llngsiktsplan har DOVA pekat pi de viirsta missfcirhAllandena

och visat var resursfdrstf,rkningarna i fcirsta hand bdr settas in. Vidare hiinvisas till
den presentation av de enskilda arkivens historia, resurser och behov som nu ftiljer.
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De olika DOVA-arkiven: histortz,
resurser, behov

DAG: dialekt- och ortnamnsarkivet i Gtiteborg

Adress: Jungmansgatan 26, 413 I I Gciteborg

Tel:031-42 11 01

Exp-tid:8-13

Dialekt- och ortnamnsundersrikningar i fastare former med Gciteborg som centralort
pib<irjades L897, da Gdteborgs och Bohusl6ns fornminnesfcirening startade under-

sOkningar i liinet. Dessa, som bekostades av enskilda, hiifl pn tid.l 1902, och sedan lig
de nere t:11 1917, di Styrelsen fcir ortnamns- och dialektforskning vid G0teborgs

h<igskola konstituerades. Ar 1918 lndrades institutionens namn till Institutet fdr
ortnamns- och dialektforskning vid G<iteborgs h<igskola, en bendmning som skulle

bibehAllas till 1954, di beteckningen Institutet frir ortnamns- och dialektforskning i
Griteborg infcirdes. k 1962 fcirstafligades institutet, civerfdrdes till Gciteborgs uni-
versitet och fick i samband dirmed namnet lndrat till Institutet fdr ortnamns- och

dialektforskning vid Griteborgs universitet. Det ansltits till Institutionen fcir nordis-

ka sprik, diir en av universitetslektorema fick som uppdrag att pa deltid fungera

som f<irestindare fdr institutet.

Den I juli 1974 ansl6ts institutet till DOVA-organisationen och fick di sitt nuvaran-

de namn.

DAG:s undersdkningsomride iir Gciteborgs och Bohus liin. Dtr har man bide dialek-

ter och ortnamn som arbetsuppgrft. I samarbete med ULMA undersriks ocksi dia-

lekterna i Dalsland.

Dialektsamlingarna pA DAG bestir av mer dn sjuhundratusen lappar i kortregister-
format och civer fyratusen blad i stdrre format. Vidare finns niohundra skivor och

mer in tvihundra bandinspelningar. Ortnamnssamlingarna innehirller framfor allt
etthundraAttiotusen blad i kortregisterformat.

Viktigast i arkivets publiceringsverksamhet dr Ortnamnen i Gdteborgs och Bohus

fuin, ddr nu sexton volymer har publicerats. Serien er den utfdrligaste av alla svenska

ortnamnsserier och har ett rikt material av alla slags ortnamn, sivfll bebyggelsenamn

som iigo- och naturnamn. Flera ytterligare volymer Ir mer eller mindre trycknings-

fiirdiga. Pi dialektsidan inriktar man sig friimst pi att Astadkomma en bohusl5nsk

ordbok. En avslutad serie 6r Slcrifter utgivna av Institutet fdr ortnamns- och dialekt-

fonkntngvid Gdteborgs hdgskola, som kom ut med fem delar 1918-1936.
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DAG:s personal bestir av en arkivchef, en amanuens i befordringsg[ng samt en halv-

tidsanst?illd arkivassistent.

Som framgir av det ovanstiende har DAG en omfattande publiceringsverksamhet.

Eftersom den fasta personalen [r si fitalig miste man i stor utstrtckning lita till ar-

voderad personal. Emellertid saknar man resurser att utnyttja denna i se stor ut-

strlckning som det hade varit rinskvdrt. Publiceringsverksamheten h[mmas givetvis

ocksl av att en person pn halfiid skall hinna med bide utskrivning och kontroll av

manus och mer rutinbetonade administrativa sysslor.

DAL: dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund

Adress: Helgonabacken 14,223 62 Lund
Tel:046-12 41 0O

Exp-tid:8-13

Den planm[ssiga insamlingen av dialektmaterial frin Sydsverige borjade 1861, de

nlgra smilandsstudenter i I-und grundade F<ireningen fcir Smilands minnen. N[got
senare stiftades under inflytande frin liknande fdreningar i Uppsala ett slags stu-

dentfcireningar kallade landsm[lsfrireningar med syfte att samla in dialektmaterial
frin Sydsverige. Ar 1916 fick de dtvarande ffra landsmilsfcireningarna en gemen-

sam centralstyrelse. Ar 1930 f<irstatligades verksamheten, och LandsmAlsarkivet i
Lund bildades. Det fick behalla sitt namn fram till lglA,de Landsmilsarkivet fick
sitt nuvarande namn och gick in i DOVA.

DAL har som uppgift att underscika dialektema i Skflne, Halland, Smiland, Ble-

kinge och pt Oland. Underscikningen av dialekter i Jcinkcipings och Kalmar lln sker

i samarbete med ULMA. Som ortnamnsarkiv har DAL att understika ortnamnen i
Skine.

Dialektsamlingarna pA DAL bestir av ca fyra miljoner lappar i kortregisterformat,
ungefir hundratusen blad i kvarto och ca fiirtiotusen blad i A4-format. Vidare
finns mer [n femtusen skivor och ca niohundra ljudband. Ortnamnssamlingen om-

fattar framfcir allt mer dn sexhundratusen blad i kortregisterformat.

Bland utgivna skrifter kan friimst n[mnas seien Skifter utghtna gmom Landsmils'
arkivet i Lund (nitton delar), som nu efter omdaningen kommer att fortslttas med

Slcrifter utgivna genom dialekt- och ortnamnsmkivet i Lund.I denna serie har hit-
tills ingen del kommit ut, men troligen kommer del I att besti av Grista Sjostedts

Ordbok <iver folkmAlen i Vdstra Gdinge. DALs ortnamnsserie heter Shines ort'
namn. Den [r uppdelad i tvd underserier, A-serien, som omfattar bebyggelsenam-

nen, och B-serien, dlr hittills ingen del har utkommit men dIr icke-bebyggelsenamn

kommer att behandlas. I A-serien har hittills fem delar kommit ut. Ytterligare en dr

snart tryckfdrdig, medan tvi andra iir p[ ett mer fcirberedande stadium
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En mer halvofficiell publikation med anknytning till DAL [r sydsvenska ortnamns-
stillskapets drsskift, vars fcirsta, nummer kom ut 1925. Som namnet ger vid handen
ges den ut av en enskild sammanslutning, men redaktcir har av ilder varit en person
anstiilld vid DAL.

DAL:s personal bestir av en arkivchef, en arkivarie, en amanuens i befordringsging,
en arkivassistent samt tve kontorister.

I och med att DAL gick in i DovA fick arkivet en ny arbetsuppgift, niirnligen att
underscika och ge ut de skinska ortnamnen. Det innebar att mer iin en hel av DAL:s
tre handliiggartj[nster kom att undandras det dialektologiska arbetet utan att arki-
vet fick en motsvarande resursfcirstiirkning.

DALIM: dialekt- och ortnamnsarkivet i Umei

Adress: Universitetet, 901 87 Umei
Tel:090-12 56 00
Exp-tid: 9-12,13-16

DAUM:s f<iregingare var Folkmils- och folkrninnesinstitutet i civre Norrland, som
under namnet Folkm&ls- och folkminnesundencikningen i riwe Nonland konstitue-
rades 1954. Dess verksamhet bekostades huvudsakligen av landstingen i Norrbottens
och vdsterbottens liin samt av umeii stad. k lg7l anslcits arkivet till DOVA och
fick dd sitt nuvarande namn.

DAUM:s underscikningsuppgrft iir dialekter, ortnamn, folkmusik och folkminnen
i Norrbottens, Viisterbottens, vdsternonlands och J?imflands liin. Det innebiir bl a
att DAUM arbetar med sivtl svenska som finska och samiska dialekter. DAUM sam-
arbetar med ULMA och med OAU. Huvudansvaret fcir Norrbottens och Visterbot-
tens liin vilar pi DAUM.

DAUM:s kortregistersarnlingar civer dialektord omfattar mer iin fyrtiotusen blad.
Motsvarande samlingar river ortnamn har ungefiir samma omfattning. vidare finns
inspelningar med river tvatusen band. P[ arkivet finns dessutom kopior av oAU:s
ortnamnssamlingar frln Norrbottens och V2isterbottens lin.

DALJM er ett ungt arkiv och har tnnu inte hunnit med nigon systematisk publice-
ringsverksamhet. En utgivning av ortnamnen i Norrbottens och Viisterbottens l6n iir
dock p[ fcirberedelsestadiet. Vidare iir Evert l,arssons ordbok civer Umemilet under
bearbetning.

Arkivets personal bestir av en arkivchef, en amanuens i befordringsging samt en
halvtidsanstiilld kontorist.
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Till skillnad frin DAG, som iir ett arkiv av ungef[r samma storleksordning, kan inte
DAUM rdkna med medverkan frin gamla erfarna till{iilliga och vetenskapligt hrigt
kvalificerade medarbetare. Arkivets underscikningsmaterial iir synnerligen skiftande
och stdller hciga krav pi den handl[ggande personalens kompetens. Det giiller att be-
htirska str vitt skilda omriden som dialekter, ortnamn, folkmusik och folkminnen.
Och det giiller att kiinna till siviil svenska som finska och samiska dialekter. Samis-
kan bestir av en rad olika dialekter och anses av minga samer vara tvi helt skilda
sprAk: centralsamiska och sydsamiska. Med de nuvarande personalresurserna [r det
minst sagt svirt att tillgodose alla de krav som stdlls i samband htrmed.

OAU: ortnamnsarkivet i Uppsala

Adress: S;t Johannesgatan 11, 75221 Uppsala
Tel: 0l 8-l 5 50 05
Exp-tid: 9-12,13-16

OAU:s historia hdnger intimt samman med den officiella svenska ortnamnsunder-
s<ikningen. Denna biirjade 1902, dA Kungliga Ortnamnskommitt6n tillsattes. Under
sig fick kommittdn 1928 ett arkiv, Svenska ortnamnsarkivet. Ar 1930 bytte kom-
mittdn namn och kallades i fortsiittningen Kungtiga Ortnamnskommissionen. Sdr-
skild chefstjiinst fick arkivet 1960. I och med att det 1970 gick in i DOVA - och
diirmed fick sitt nuvarande namn - <ivertogs Ortnamnskommissionens verksamhet
av OAU.

J?imfrirt med 6wiga ortnamnsarkiv har OAU ett stort verksamhetsomrAde, som om-
fattar praktiskt taget hela Sverige. Undantagna Ir G6teborgs och Bohus ldn, som
DAG ansvarar fdr, samt Skdne, som undersciks av DAL. Ortnamnen i VAsterbottens,
Viistemorrlands, Jiimtlands och Norrbottens l5n undersriks i samarbete med DAUM,
och detta arkiv har huvudansvaret fcir Viisterbottens och Norrbottens l6n.

Med tanke pi det stora underscikningsomridet dr det inte frirvinande att oAU:s
samlingar dr stora. Huvudregistret omfattar civer fem miljoner lappar, ett specialre-
gister <iver medeltidsmaterial en halv miljon, b<irjan till ett naturnamnsregister ctver
tvi miljoner och <ivriga specialregister tillsammans trehundratusen lappar, alla i
kortregisterformat. Ddrutciver finns bl a utdrag ur iildre jordeb0cker omfattande
<iver tio hyllmeter i stcirre format.

Ett speciellt arv frin Ortnamnskommissionen [r OAU:s huvudansvar fdr det pe s 8
omtalade namnregleringsarbetet. Alla'fcirslag till lndring av fastighetsregisternamn
granskas av oAU. I'den min namnlokalema ligger inom nigot av de civriga arkivens
verksamhetsomriden inhiimtar oAU synpunkter frin vederbcirande arkivs ort-
namnsavdelningar.
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OAU har en omfattande publiceringsverksamhet. Arkivet ger ut sina skrifter i en A',
en B- och en C-serie. Serie A omfattar huvudsakligen den stora seienSveigesort-
namn.l den ir ortnamnen i Skaraborgs lln, Viirmlands lln och Alvsborgs liin helt el-

ler praktiskt taget helt fiirdigbehandlade. Liin som delvis har behandlats iir Blekinge

ltn, Hallands liin, Jcinkripings liin och Vdstemorrlands liin. Underscikningama publi-
ceras liksom i riwiga ortnamnsarkivs serier hiiradsvis, och man berlknar kunna ge ut
tre htradsbeskrivningar per Ar. - I A-serien ingir ocksi en ordbok till Sveriges lap-
ska ortnamn. - Serie B omfattar kortare meddelanden; tre sidana har publicerats.
Serie C skall innehAlla kiillskrifter som 1r viktiga f6r ortnamnsforskningen. Hittills
har en del givits ut.

Om inte organisatoriskt si dock i personavseende [r tvA tidskrifter nira anknutna
till OAU: Namn och Bygd,alltsedan starten 1913 den nordiska namnforskningens

viktigaste tidskrift, och Ortnamnssrillskapets i Uppsala drsskift, som bcirjade ges ut
t936.

Arkivets personal bestir av en arkivchef, en fcirste arkivarie, tvi arkivarier, tvi ama-

fluenser i befordringsging, en arkivassistent, en kansliskrivare, en expeditionsvakt
och ett kontorsbitrede.

Liksom DAG frirfogar OAU civer en stab iildre hrigt kvalificerade medarbetare som

effektivt kan medverka i det som iir OAUs viktigaste uppgrft, n[mligen utgivningen
av serien Sveriges ortnamn. Som exempel kan ndmnas professor emeritus Ivar Lun-
dahl, som ensam har klarat av utgivandet av ortnamnen i hela Skaraborgs liin. Det
glller att utnyttja sldana kapaciteter till fullo, och medan tid iir. D?irfcir behciver

OAU viisentligt Okade medel fcir bearbetningsverksamheten. Vidare kr[ver arbetet
med fastighetsregisterreformen stora insatser av kvalificerad personal och motsva-

rande kostnads<ikningar som miste tdckas.

SYA: wenskt visarkiv

Adress: Hagagatan 23 All, n3 47 Stockholm
Tel:08-34 09 35
Exp-tid:10-15

Liksom flera andra arkiv startade SVA som en helt privat institution; det kom till
1951 pn initiativ av diktaren, kompositciren, trubaduren och forskaren Ulf Peder

Olrog och skeppsredaren Sven Sal6n - arkivets ekonomiska ryggrad utgjordes liinge
av bidrag frin den senare. Arkivet fcirstatligades 1970 och gick dn in i DOVA.

SVA iir den svenska centralorganisationen fcir vis- och folkmusikforskning, och ef-
tersom direkta motsvarigheter i <ivriga Norden saknas, tjenstgtir det trots sina brist-
fdlliga resurser som ett slags inofficiell nordisk central inom delar av verksamheten.
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SVAs verksamhetsomride omfattar hela landet.

Arkivets samlingar iir uppdelade i originalsamlingar och kopiesamlingar. Original-

samlingama bestir av ett skriftligt material pi sammanlagt ca tjugotretusen blad i
olika format samt mer dn trehundra lit- och vishiften, vidare tvitusensexhundra

band med elvatusen vokala och tolvtusen instrumentala inslag, vartill kommer tala-

de inslag (intervjuer, ramsor m m) samt ett bildarkiv (fr?imst foton av SVA:s inspela-

de traditionsbirare). Kopiesamlingarna omfattar systematiskt ordnade fotokopior
av vis- och litmaterial samt fyrahundra mikrofilmrullar och sjuhqrdra band.

SVA utger tre publikationsserier: Meddelanden frdn Svenskt visarkiv (i den har hit-
tills 33 nummer utkommit), Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv (fyra nummer ut-

komna) och Svenskt visarkivs handlingar (tve nummer utkomna). En utgiva av Sve-

iges medeltida ballader intar en framskjuten plats i arkivets planering. Ftirdig be-

rdknas den omfatta 5-6 band, plus ett kommentarband. Vidare pigir arbeten med

en Nordisk folkvisebibliografi fcir tiden 1800-1950 jlmte en samnordisk ballad-

katalog, The Types of the Scandinavian Medieval Bsllads, som utarbetas i samarbete

med Institutt for folkeminnevitskap i Oslo. Slutligen kan ndmnas att arkivet ger ut
en grammofo nseie , Traditionsinspelningar frdn Stenskt uisarkiv , dtr hittills sex ski-

vor har kommit ut.

SVA:s personal bestir av en arkivchef, tvA arkivarier, en amanuens i befordringsging
och tvA arkivassistenter.

Inte minst diirfdr att SVA i betydande utstrickning betraktas och fungerar som en

nordisk centralinstitution inom sitt verksamhetsomrdde ter det sig ironiskt, att Sve-

rige iir det land inom Norden, diir utgivningen av vetenskapliga standardeditioner
pi centrala omrAden har hunnit minst lAngt fram. Ser man t ex till balladomridet iir
det danska, fdrdiska, isliindska och finska materialet utgivet i sin helhet. I Norge in-
leder man inom kort utgivningen, under det att det i Sverige inte finns nigra resur-

ser fcir utgivning, trots att SVA sedan tio ir har hela materialet fcir en utgivning
sammanstlllt.

Efter fcintafligandet av SVA har stcidet utifrAn i viss min fortsatt, men de bidrags-

givande instansema anser att ndr staten nu genom instruktion och arbetsordning

har ilagt SVA vissa arbetsuppgifter si iir det ocksi statens sak att se till att arkivet
fir rezurser nog att fullgrira uppgifterna. Diirtill kommer att arkivet vid fdrstatligan-
det fick en ny arbetsuppgft, niimligen arbetet med lapskt och finskt material. Vida-
rc dr att ndmna att allmiinhetens musik- och visintresse g0r servicearbetet vid arkivet
mycket betungande. Besdkare kommer fcir att avlyssna inspelat material, undervis-

ningsanstalter, radio och enskilda vill ha kopior av bandinspelningar. Dessa faktorer

96r att SVA beh<iver en kraftig upprustning.
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ULMA: dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Adress: O Agatan 27,753 22 Uppsala

Tel:018-13 27 38
Exp-tid:9-11,13-15

Fdrkortning och namn stammer som synes inte sdrskilt bra Overens f<ir detta arkiv.

Det har av praktiska skiil behAllit en dldre fcirkortning, for Uppsala landsmilsarkiv.

Liksom i Lund har arkivet sitt ursprung i samlingar skapade av de i bdrjan av 1870-

talet grundade landsmi,lsfrireningarna vid universitetet. Ar 1914 fick underscikning-

en officiell status, och en institution, kallad Undersdkningen av svenska folkmAl,

bildades. Det till underscikningen knutna arkivet fick beniimningen Landsmllsarki-

vet, och denna blev snart inofficiellt benlmningen ocksi pi hela organisationen. Ar
1928 besl<jts att genomfrira bendmningen Landsmi,lsarkivet med tilhgg av underti-

teln Institut fcir unders<ikning av svenska dialekter och folkminnen. Samma ir in-

rdttades folkminnesavdelningen, som octst kom till synes i beniimningen pA institu-
tionen, i och med att denna 1939 helt civerf<irdes till riksstaten under narnnet

Landsmi,ls- och folkminnesarkivet. Ar 19 52 tillkom ytterligare fonogramavdelning-
en, vars verksamhet dock hade pibrirjats redan 1935. Chefstjiinsten vid arkivet f6r-
enades fu 1948 med en professur i nordisk och jiimfcirande folklivsforskning, slr-
skilt folkloristisk, som di inriittades i Uppsala. Denna personalunion mellan arkiv

och universitet bestod t:dl 1967, di arkivet fick en siirskild chef. Ar L97O gtck

ULMA in i DOVA.

ULMA:s understikningsomride iir hela landet med undantag fcir SkAne, Halland,

Blekinge och Kronobergs lin samt Gdteborgs och Bohus l6n. Undersrikningen av

dialekter i J0nkcipings och Kalmar lIn sker i samarbete med DAL och undersrjk-

ningen av folkminnen i samma omride i samarbete med Folklivsarkivet i Lund.

Dalslands dialekter undersriks i samarbete med DAG och folkminnen i Alvsborgs,

Skaraborgs och Vtirmlands liin i samarbete med Institutet fcir folklore vid Griteborgs

universitet. Dialekter och folkminnen i Vdstemorrlands, J6mtlands, Viisterbottens
och NorrbottenS lln undersciks i nlra samarbete med DAUM. Huvudansvaret fdr un-

derscikningsarbetet vilar pn ULMA i Visternorrlands och Jlmtlands llin samt pi
DAUM i Vlsterbottens och Norrbottens lin.

Arkivet har ocksi samlat in dialekt- och traditionsmaterial frin Estlands svensk-

sprikiga bygder och frln Gammalsvenskby. Svenska dialekter i Amerika har spelats

in av tre expeditioner frin arkivet: 1962, 1964 och 1966. En betydande samling av

samiskt material har skapats av framstiende experter som K B Wiklund, Bjdm Col-

linder, Harald Grundstrdm och Israel Ruong och fcirvaras av ULMA. Aven finskt
material har samlats in, i Nordsverige och i Viirmland.

ULMA:s publikationer ges ut i fyra stora serier. I seie A:Folkmdl,har14 verkut-
kommit. Serie B har beniimningen Folkminnen och folkliv; ddr finns 13 arbeten ut-
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givna. Serie C, Lapskt spnik och lapsk kultur, omfattar hittills tre verk. Slutligen ptr-

gir i serie D, Dialektordbdcker frdn Dalama, Gotland och andra landskap; utgivan-

det av tvi storre dialektordbdcker, Ordbok over folkmdleni dvre Dalama avLLe-
vander och S Bjrirklund, ddr man har tryckt material fram till och med ordet hdrd-

nackad (tretton hiiften), samt M Klintberg och H Gustavsory Ordbok over Laumdlet

pti Gotland, tryckt till och med ordet kdttvrig (atta haften). Vidare publiceras en se-

rie med titeln Estlandssvenskamas folkliga kultur. Folkminnesavdelningen pi
ULMA f6rbereder en folkloristisk del i seien Atlas dver svensk folkkultur. Under

fcirberedelse iir ocksi en stcirre ordbok 6ver de sydsamiska dialektema.

ULMA ger ocksi ut den redan ir 1878 grundade tidskriften Svenska Landsmdl och

Svenskt Folkliv.

ULMA:s samlingar innehiller bl a rjver fyra miljoner blad i kortregisterformat, ca
en miljon i st<irre format, c:a sextusen volymer och heften, c:a tiotusen grammofon-

skivor och ca fyratusen ljudband.

Arkivets personal besttr av en arkivchef, tre fcirste arkivarier, tre arkivarier, tvi ama-

nuenser i befordringsgAng, tvi arkivassistenter, en kansliskrivare, en kontorist och

en expeditionsvakt.

Inom arkivet verkar ocksi tre pensionerade tjinstemdn, var och en inom sitt special-

omride: sprik och folkkultur pi Gotland, sprAk och folkkultur i Estlands svenskta-

lande kustbygder resp fonogramverksamhet.

Arbete pi en alla Sveriges dialekter omfattande ordbok, Ardbok dver Sveiges dia-

lekter, bedivs sedan 1954 av Kungl Gustav Adolfs Akademien och sker med anslag

frin Statens Humanistiska Forskningsrid, vilka fcirvaltas av ULMA. Redaktion och

sprAkprovssamlingar m m dr inrymda i lokaler, som ULMA uppliter f<ir iindamilet.
Sprikprovssamlingama Overfcirdes 1974 i ULMA:s lgo men omhinderhas av ord-

boksredaktionen. Dessa samlingar omfattar fcir ndrvarande bl a drygt fem miljoner
blad i kortregisterformat och innehi.{ler material frin hela Sverige samt represente-

rar tiden frin 1600 till vira dagar. Sprikproven utgcirs av kopior eller avskrifter och

dr hdmtade dels ur tryckta framstdllningar, dels och i synnerhet ur samlingama i de

dialektinsamlande arkiven och ur handskriftliga kdllor, ftirvarade i andra institutio-
ner. - Personalen bestir av en ordbokschef, en bitr?idande arbetsledare (och arkiva-

rie) och en kansliskrivare samt pn deltid anstiillda arvodister.

N6r chefen f<ir ULMA ir 1948 samtidigt blev professor i nordisk och jiimfcirande

folklivsforskning, fcirlorade arkivet ddrmed en halv tjdnst. Di ULMA 1967 iter fick
en egen chef, skedde det pi det slttet att divarande fcirestindaren fcir fonogramav-

delningen, en fcirste arkivarie, fdrordnades till chef pi en inrdttad extra tj?inst. DA

denna 1974 omvandlades till en extra ordinarie tjinst, drogs den vakantsatta tjiins-
ten som frirste arkivarie in. Ddrmed kom arkivet att f<irlora ytterligare en halv tjlnst
och hade alltsi sammanlagt mist en hel tjiinst. Fcirfarandet innebir en k'innbar re-
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sursminskning fcir arkivet. Pi folkminnesavdelningen sker en registrering av det sak-

liga innehillet i arkivets samlingar i syfte att ge friimst folkminnesforskningen ett
fungerande arbetsinstrument i form av en s k realkatalog. Av den som skall skcita

denna katalogisering kriivs ingiende kunskaper i folkloristik och etnologi. De nuva-

rande personalresursema iir dock inte sidana att denna verksamhet kan skcitas till-
- fredsstiillande. Ordbok <iver folkmilen i tiwe Dalarna iir ett viktigt verk som har

vunnit intemationellt erkdnnande. PA grund av personalbrist giLr emellertid arbetet

alltfrir lingsamt: med nuvarande arbetstakt skulle det inte kunna bli avslutat frirriin
efter ir 2000.
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