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I december 2008 skickade Folklivsarkivet ut frågelista nummer 227,
”Åldrande och hälsa”, utformad av undertecknad tillsammans med arkivarie Charlotte Hagström. Frågelistan kommer att ingå i mitt avhandlingsarbete som handlar just om åldrande och hälsa. För närvarande har
ett sextiotal svar inkommit och det har varit en intressant och på många
sätt tankeväckande läsning.
Frågornagrundarsigiminatankarkringåldrandetsbetydelserförhur
man upplever kropp och hälsa men också hur ohälsa och/eller åldrande
påverkar vardagen; olika vanor och rutiner väljs bort, frivilligt eller av
nödvändighet, och andra tillkommer. I avhandlingen intervjuas människor som är åttio år och äldre. Frågelistans meddelare har däremot en
betydligtstörrespridningiåldrarna-ävenommajoritetenärpensionärer
- vilket gör att den kan ge andra perspektiv och insikter. Jag kommer här
att försöka sammanfatta vad frågelistans besvarare tar upp.

Strävan efter god hälsa
De flesta av frågelistans meddelare säger sig ha god hälsa, även de som
har relativt allvarliga sjukdomar och krämpor. Detta tyder på att hälsa
inte enbart står för att vara frisk; god hälsa innebär ett välbefinnande på
mångaolikaplan.Vardagensvanorochrutinerärviktigaförupplevelsen
av hälsa. Ohälsa beskrivs t ex som att inte kunna arbeta och sköta sina
dagliga sysslor. Att inte behövas av andra leder också till ohälsa, konstaterar en meddelare. Flera personer tar upp egna erfarenheter av att dålig
arbetsmiljö lett till ohälsa.
God hälsa beskrivs som ett lån, som man genom gener och levnadssätt kan få behålla länge. Det egna ansvaret för hälsan betonas ofta. God
hälsa förknippas med kost, motion och aktivitet. Alla är medvetna om
hur detta anses vara viktigt, och många menar att de försöker äta rätt
och röra på sig. Det finns dock en och annan protest mot samhällets
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”hälsofascister”, som någon uttrycker det. En del män menar att de tack
varehustrunsgodakunskapimatlagningäterennäringsriktigkost,vilket
bekräftaretttraditionelltkönsmönsterdärkvinnanansvararförfamiljens
omsorg.
Det framstår som om god hälsa inte är något som bara finns, utan något man måste sträva efter och förtjäna. Det existerar ju idag en utveckling i samhället som handlar om hur alla förväntas vara aktiva – fysiskt,
psykiskt och socialt - för att främja sin hälsa. Även som sjuk förväntas
man ta sitt ansvar för att bli frisk så fort som möjligt.

Det hör till åldern
Många konstaterar att de har bra hälsa för sin ålder, särskilt de som är lite
äldre. Det innebär att det finns en föreställning om att hälsan försämras
ju äldre man blir. Hög ålder förknippas med sjukdom och ohälsa. Ett talesätt som vi alla ofta hör är att något ”hör till åldern”, vilket kan innebära
allt från sjukdomar till glömska. Åldern kan också ”ta ut sin rätt”, vilket
innebär att vid en viss ålder bör man inte bli förvånad över kroppsliga
besvär.
Det är vanligt att man känner sig yngre än vad man är rent kronologiskt. Det är som om det finns ett inre, närmast ålderslöst, jag och det
som åldras är kroppen utanpå. En kvinna beskriver detta fenomen så
här:
Jagharensådanhärdocka,somliknarenryskgummaochkanplockassönderochharmindreochmindredockorinutisig.Jagvisadeden
engångförettbarnbarn,plockadeutalladelarnaochförklaradeatt,
”den är jag, och den är jag, och den och den. Alla är jag genom olika
åldrar, men alla finns kvar inom mig.”
Som yngre har man kanske uppfattat en viss ålder som ett definitivt
inträde i ålderdomen, men den gränsen verkar skjutas framåt ju äldre
man själv blir. Många tar också upp hur de som barn eller unga tyckte att
äldre människor framstod som väldigt gamla, medan det idag är annorlunda: ”gamla människor är inte så gamla längre” menar en man.
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Även om de flesta verkar känna sig yngre än vad antalet år anger, kan
vissa situationer eller företeelser innebära att man känner sig gammal –
som ny teknik, modern popmusik eller när man ska ta sig ur baksätet på
en tvådörrars-bil. Utseendet stämmer inte heller alltid överens med hur
gammalmankännersig.Försomliga,främstkvinnor,beskrivsdetibland
som en befrielse att bli äldre och slippa tänka på sitt yttre på samma sätt
som när man var yngre. Flertalet män nämner sin hustru i samband med
kläder och klädstil, och konstaterar att utan henne hade de inte varit så
välklädda som nu. Däremot tänker många, både kvinnor och män, på
att klä sig på ett passande sätt i förhållande till sin ålder. Människor får
gärna vara unga för sin ålder men man bör undvika att ”försöka spela
ungdom”, som en meddelare uttrycker det.

Vardagsliv
Majoritetenavfrågelistansmeddelareärpensionärer.Någrauttryckeren
saknad efter yrkeslivet, medan andra ser livet som pensionär som en tid
av frihet där man inte behöver ta hänsyn till något eller någon. Att hålla
sig aktiv på olika sätt framstår som viktigt, särskilt ur hälsosynpunkt.
Det kan handla om att delta i föreningsliv, utföra trädgårdsarbete, gå
stavgångellerheltenkeltklaraavattgenomföradetvardagligahushållsarbetet utan hjälp.
Enavfrågelistansrubrikergällerhälsansbetydelseförvardagen.Åldrande och/eller ohälsa kan leda till att vanor och rutiner försvåras och
detta nämns ofta i frågelistans svar. Det kan handla om delar av hushållsarbetet som får utföras på annat sätt eller besörjas av någon annan, ofta
anhörig. Det framgår en tydlig önskan att kunna klara sig själv så långt
det är möjligt. Det kan leda till många olika lösningar, både i form av
officiella hjälpmedel (rollator, griptång etc) och egna uppfinningar, t ex
en pall att sitta på när man skalar potatis eller en kudde att lägga under
knäna när man behöver komma ner på golvet. För många är det dock
ingen skillnad från tidigare. Det mesta klarar man av som förut, med
undantaget att det tar lite länge tid. En man i sjuttioårsåldern skriver:
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Tillhustrunsförskräckelseklättrarjagfortfarandepåstegeochtvättar
huset, tar bort mossa från taken, avverkar träd eller rensar sly från
dengemensammaskogsdungenpåandrasidangatan.Etthälsotecken,
ellerrendumhet?Envackerdagliggerjagkanskepåbacken,blåslagen och sönderbruten, efter fall från stegen.
Som äldre förväntas ”åldern ta ut sin rätt”, precis som diskuterats
ovan.Manärmedvetenomattkroppensåldersförändringarökarriskernaattskadasig,ävenomdetförtillfälletinteupplevsvaranågraproblem
med att fortsätta göra det man brukar. För min forskning är det intressant hur hög ålder betraktas som en risk, oavsett hälsotillstånd.

Vårdmöten
Med den något otydliga rubriken ”Vårdmöte”i frågelistan menades erfarenheter av vården i olika former. Här framkom både positiva och negativaupplevelsermedexempelfrånsjukvård,tandläkarbesöksamtsom
besökandepåäldreboende.Någongörjämförelsermedandraländeroch
hur man halvt på skämt, halvt på allvar kan beskriva svensk vård med
kommentaren:
När du kommer till akuten i Sverige, så är första frågan från sjukvårdspersonalen:
Har du patientkortet med dig?
Andra berättar om positiva möten där man känt bekräftelse och fått
den hjälp man behöver. Att bli tagen på allvar och lyssnad på framstår
naturligtvis som viktigt, liksom att vårdpersonalen tar sig tid. Somliga
ger exempel på hur de ställt krav på t ex provtagning eller ifrågasatt en
diagnos som senare visat sig vara felaktig. Detta visar hur patientrollen
harförändratspåolikasätt;ivissasituationerfinnsmöjlighetattvaramer
informerad och fordrande i jämförelse med ett historiskt perspektiv.
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Avslutning
Ovan har jag kort sammanfattat vad frågelistans svar i huvudsak handlar om. Det är givetvis inget ensidigt material utan spretar åt flera håll.
Det är dock tydligt att hälsa och åldrande är intimt förknippade. Det är
svårtattbeskrivasittåldrandeutanattanvändahälsansomreferensram,
liksom hälsan kan beskrivas i åldersmetaforer – ”dåliga dagar känner jag
mig som hundra år”. Det beror på situationen hur gammal man känner
sig, men överlag verkar de flesta känna sig yngre än vad man är i siffror.
Mitt arbete med åldrande och hälsa kommer att pågå ytterligare ett
par år, men jag tycker mig ha fått en bra grund att stå på genom frågelistansmångapersonligaochöppenhjärtigaberättelsersomjagharfått
förmånen att ta del av.
Åsa Alftberg är doktorand i etnologi vid Institutionen för Kulturvetenskaper,
Lund och Vårdalinstitutet.

Bild från Microssoft Clipart.
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Nils Månsson Mandelgrens
målarskrin
Kate Tronner och Anders G. Nord
Nils Månsson Mandelgren (1813-1899) är framför allt i södra Sverige
så välkänd, att det inte behövs någon närmare presentation av honom.
Under sitt långa och intensiva liv arbetade han med att dokumentera,
avteckna och insamla alla slags kulturföremål i vårt land. Mandelgren
ägnade bl.a. mycket tid åt kyrkliga och profana målningar, och under
flera år försörjde han sig som målerikonservator. Han har efterlämnat
tiotusentals teckningar, akvareller och anteckningar, som nu förvaras
på Folklivsarkivet vid Lunds Universitet. Däremot saknades länge hans
måleriutrustning. Det var därför med stor glädje, som författarna vid
besök på Kungl. Konsthögskolan (KKH) år 2003 fick reda på, att man
därförvaradeMandelgrensgamlableckskrininnehållandeettstortantal
pigment. Eftersom författarna arbetar som kemister på Riksantikvarieämbetet,erhöllsförmånenattdokumenteraochanalyserainnehållet.Ytterligare tio glasrör med Mandelgrens färger återfanns senare bland alla
de färgprover, som förre professorn Gottfrid Kallstenius vid KKH samlat.
Dessutom påträffades Mandelgrens tre akvarellskrin på Nordiska Museet, och även dessa har nu blivit undersökta. En sammanställning av
innehållen och analysresultaten presenteras i denna uppsats.
Mandelgrens bleckskrin är en låda med måtten 44 x 35 x 13 cm (se figurennedan).Skrinetinnehåller37mindrebleckaskar,samtettfackmed
diverselösafärgproverochenoanvänds.k.svinblåsafylldmedpigment.
Deflestaaskarnainnehållerfleraolikapigment,separeradegenomattde
var för sig är insvepta i gammalt tidningspapper. Samma sorts pigment
återfinns i många askar. Ofta saknas uppgift om innehåll eller fabrikant.
Skrinet ger intryck av att ha använts mycket flitigt, men innehållet är
svåröverskådligt.
Nils Månssons Mandelgrens tre akvarellskrin av trä förvaras på Nordiska Museet i Stockholm. Den största lådan, som förutom penslar m.m.
innehåller ca 50 akvarellfärger, visas nedan till höger.
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Nils Månsson Mandelgrens bleckskrin på Kungl. Konsthögskolan i
Stockholm. Foto: Prof. Björn Hallström.

Nils Månsson Mandelgrens akvarellskrin av fabrikatet ACKERMANN. Foto: Kerstin Jonsson, Nordiska museet.
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PigmentenharanalyseratsmedRiksantikvarieämbetetssvepelektronmikroskopmedutrustningförmikroröntgenanalys,somkunnatinköpas
tack vare en generös donation från Knut och AliceWallenbergs Stiftelse.
Med detta instrument får man reda på vilka grundämnen som finns i
provet, och i vilka proportioner de ingår. De organiska bindemedlen och
färgämnenahardessutomundersöktsmedenIR-spektrometer,somger
ett unikt ”fingeravtryck”för varje ämne. Båda metoderna är snabba, kräverendastsmåprovmängder,ochäroförstörbara,d.v.s.provetfinnskvar
efter analysen, vilket naturligtvis är önskvärt i museivärlden.
Cirka 70 prover från bleckskrinet analyserades. Även ett sjuttiotal akvarellfärger undersöktes. Bindemedlet i de senare är Gummi Arabicum,
medan färgen i huvudsak härrör från oorganiska pigment. I tabellen
nedan listas de olika pigment som vi funnit i bleckskrinet. Inom varje
färggrupp i tabellen är pigmenten listade i kronologisk ordning, d.v.s de
”äldsta”färgerna kommer först. Pigmenten i akvarellfärgerna överensstämmertämligenvälmedvadsompåträffadesiMandelgrensbleckskrin.
Härpåträffadesdessutomdetålderdomligapigmentetblytenngult,samt
dengulaarseniksulfidenrealgarochblåkopparhaltigapigmentetazurit.

En sammanfattning av de pigment som vi funnit i Mandelgrens
bleckskrin
FÄRG
OORGANISKA PIGMENT
Vit
Krita, lera, finsand, blyvitt, zinkvitt, gips, bariumsulfat
Gul
Gulockra, blyoxiderna massicot och litharge, arseniksulfid
(auripigment), kromgult, järnvitriol, de organiska färgämnena indiskt gult och quercitrin / se texten /
Orange Ockra, blymönja, antimontrisulfid, Neapelgult
(blyantimonat)
Röd skär Järn(III)oxid, cinnober (kvicksilversulfid), krapplack,
redwood
Violett
Caput mortuum (en järnoxid), krapplack, karmin
Grön
Grönjord,malakit,kopparkarbonat,koppararsenat,kejsargrönt (cupro-acetoarsenit), kromgrönt
(blykromat+Berlinerblått), saftgrönt / se texten /
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Blå
Brun
Svart

Ultramarin, smalt, Berlinerblått, kopparvitriol
(kopparsulfat)
Umbra, terra di Siena, bränd ockra, van Dyke-brunt
(brunkol)
Sot (bensvart, elfenbenssvart, kimrök); plattnerit
(blydioxid)

Några kommentarer till uppgifterna i tabellen kan vara på sin plats.
Mångapigmentsomfinnsinaturenanvändesredanunderforntiden,och
flera av dessa finns med i Mandelgrens målarskrin: krita, lera, sot, jordfärgersåsomockrafärger,Siena,umbra,järnoxidochgrönjord;dessutomdet
gulamineraletauripigment(arseniksulfid),grönmalakit(ettkopparkarbonat) och den dyrbara, röda kvicksilversulfiden cinnober. (Merparten
av dessa gamla pigment har vi för övrigt påträffat i ytterst små mängder
på runstenar). Under antiken framställdes i Romarriket flera syntetiska
pigment såsom de gula blyoxiderna massicot och litharge samt blyvitt
ochblymönja.Detunderbartvackra,klarblåamineraletultramarinhämtades under antiken från Afganistan, d.v.s. från ”andra sidan (Kaspiska)
havet”(ultra mare). Det var naturligtvis mycket dyrbart, och användes
ytterstsparsamtiSverigeinnansyntetiskultramarinbörjadeframställas
på 1800-talet. Smalt, ett kobolthaltigt blått glaspulver, användes tidigt i
det forntida Egypten och ända fram till 1800-talet.
Under medeltiden tillverkade alkemisterna ytterligare några syntetiska pigment.Till dessa hör bland annat Neapelgult (ett blyantimonat).
Den gula antimonsulfiden liksom van Dyke-brunt (av brunkol) introducerades också.Violett målades ofta med ”dödens färg”, caput mortuum
(på tyska ”Todenkopf”), som är en variant av järnoxid. På 1700-talet
introducerades Berlinerblått, med många synonyma namn såsom Pariserblått, Preussiskt blått,Turnbullsblått m.fl. Färgämnet framställdes av
flera kemister oberoende av varandra med hjälp av järnsalter och ”blodlutsalt” från slakteriavfall. Men det var först under 1800-talet som ett
störreantalsyntetiskapigment,ochävenorganiskafärgämnen,började
framställas fabriksmässigt. Nu kom till exempel den ovan nämnda syntetiska ultramarinfärgen, liksom järn- och kopparvitriol (sulfater), kromgult (blykromat), och ett antal gröna pigment (se tabellen). Även zinkvitt,gipsochbariumsulfatblevvanligaviddennatid,medandetnumera
vanligen använda pigmentet titanvitt introducerades först en bit in på
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1900-talet. Svart plattnerit är en blydioxid, som bildas vid oxidation av
ljusare blypigment. Sådan omvandling till plattnerit ser man ofta i äldre
kyrkligamuralmålningar,vilketgörattvissafärgernuärmycketmörkare
än de ursprungligen var.
Det är intressant att se, att Mandelgren i sitt måleri har använt ett
flertal organiska färgämnen. Hit hör ”indiskt gult”, ett färgämne som
bereddes av urin från kor som utfodrats med mangroveblad. Framställningen förbjöds dock redan i början av 1900-talet. Ett annat ”udda”färgämne är quercitrin, som erhålls från växter som ”persiska bär”, getapel,
”black oak” m.fl. I Mandelgrens skrin påträffade vi detta ämne i form
av gula, droppliknande korn, ca 4-6 mm långa. Krapplack och karmin i
olika kulörer finns också, liksom ”redwood”(”Brazil red”) och saftgrönt,
en växtfärg som framställs ur aloe, lök, fläder m.m. Däremot finns bara
ett fåtal organiska bindemedel i skrinet: Gummi Arabicum, shellack och
åldrad linolja.
Som framgår av texten, är det många pigment som innehåller giftiga ämnen. Här finns exempelvis kvicksilver (i cinnober), sex blyhaltiga
ämnen, flera pigment med arsenik, samt färger med koppar eller krom.
Ävenettflertalakvarellfärgerinnehållergiftigaämnen.Användandetbör
hamedförtavsevärdahälsorisker,eftersomakvarellmålareiblandstoppar
penseln i munnen för att på så sätt få en bra ”spets”. Det kan ha bidragit till Mandelgrens vacklande hälsa under hans sista år. Hanteringen av
åldradefärgämnebörsåledesskemedförsiktighetochgodmaterialkännedom.Mandelgrensfärgskrinbörsjälvfalletförvarasinlåsta,eftersomde
innehåller så många hälsovådliga ämnen. Det vore naturligtvis trevligt,
omskrinenunderbetryggandeförhållandenställdesutinågotmuseum.
PåsåsättkanmanåskådliggöraMandelgrensmålerimaterial,somanvänts
så flitigt och betytt så mycket för bevarandet av vårt lands kulturarv.

Arbetemedåldradefärgämnenkräverförsiktighetochgodmaterialkännedom.
Foto: Anders G. Nord.
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Lennart Börnfors
Se – blott en kalkmur skiljer från varandra
en by för livet och en by för döden,
och vad den ena dock är lik den andra
med sol och lummighet och mänskoöden!
Ur Anders Österlings Lantlig kyrkogård
(Idyllernas bok 1917)
Hösten 2006 utsändes frågelistan Luf 221 ”På kyrkogården”. Det visade
sigvaraettämnesomihöggradintresseradeFolklivsarkivetsmeddelare.
Svarenvarengageradeochtankefyllda,oftapersonligthållna.Degavintrycket att man var glad över att få dela med sig av sina tankar i ett ämne
som man nog inte pratade med andra om. Min avsikt är att här att ta upp
en av frågorna, den om familjegravar. Därmed menar vi då gravplatser
där det på gravstenen endast står mannens namn och ordet familjegrav.
Men låt mig börja med att berätta litet om min egen kyrkogård, kyrkogården i Börringe. Om jag nämner att Sturup var en by i Börringe innan flygplatsen anlades så vet vi var i Skåne vi befinner oss. Kyrkogården
tillkom på 1780-talet på initiativ av patronus, greve Beck-Friis på Börringekloster.InnanfannsdetiBörringetvåförsamlingarmedegenkyrka
och kyrkogård, men nu slogs de samman till en enda församling och en
ny kyrka med kyrkogård anlades mitt emellan de tidigare. Det sägs att
bönderna i trakten protesterade mot att deras gamla kyrkor och kyrkogårdar skulle lämnas att förfalla, men jag vet inte om det finns belägg för
dettaelleromdetärenefterhandskonstruktion:såbordemanhaagerat.
Det kan nämnas att greven fick nådig tillåtelse att – som en krusning för
kungen – kalla den nya församlingen för Gustav, och så hette den till
1931 då namnet åter blev Börringe.
Idag är det en kuperad och lummig kyrkogård, men så var det inte
från början. Då omfattade kyrkogården bara en mindre och plan yta söder om kyrkan och det var genom en monogramprydd grind i södra kyrkogårdsmurensommankominpåkyrkogården.Sedanharkyrkogården
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utökats åt både öster och norr och det är därigenom som den fått sitt
backiga, lummiga och tilltalande utseende.
När man läser på gravstenarna får man en avspegling av bygden. Här
nämnsoftafödelseställeochdödsplatsmednamnpåbynellergården.De
flestagårdarnavararrenderadeunderBörringekloster.Förmännenanges
yrkensomlantbrukare,åboellerarrendatormenocksåjägare,fiskareoch
skogvaktare,anställdahosgreven.Denförbryllandetitelnfårchefenfinns
på en gravsten – han hade hand om fårskötseln på godset.
Här har jag vandrat längs gångarna och läst på gravstenarna på de
buxbomsinramade gravplatserna. Några är mina släktingar på min fars
sida, andra minns jag från sommarferier hos släktingar i Börringe under
skoltiden.Menpåmångagravstenarstårdetbaravemsfamiljegravdetär.
Där min farfar Sven Nilsson vilar står på stenen ”Andreas Mattssons och
Sven Nilssons familjegrav”. Andreas var hans svärfar men det står ingenting om farmor Anna Maria född Mattsson eller hennes mor Hanna
Andersdotter. Ingenting heller om barnen Martin, Emil och Hilda Svensson som också ligger där – Martin Svensson var fotograf och hans många
glasplåtar finns på Folklivsarkivet.

Andreas Mattssons och Sven Nilssons familjegrav år 1935 då den senare begravts. Foto: Martin Svensson.
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Genomgående i svaren från Folklivsarkivets meddelare är att man
reagerarmotattgravstenarmedbeteckningenfamiljegravbaranämner
mannens namn. Släktforskare, som jag själv, reagerar mot att inte få veta
vilka andra som ligger på gravplatsen. Och många reagerar mot att kvinnan överhuvudtaget inte nämns fastän hon kanske dog först och då var
den enda som låg under stenen.
I det gamla bondesamhället levde man inte i familjer utan i gårdshushåll.Mannenhadesittarbetsområdepååkerochängmedanhustrunansvarade för hushållet med allt vad därtill hörde. Kvinnan hade även som
gift kvar sitt patronymikon. Nils Hanssons hustru hette Boel Persdotter
och deras barn hette Nilsson eller Nilsdotter. Inte förrän mot slutet av
1800-taletbörjademanävenibondebefolkningensärskiljafamiljenoch
såsmåningomäventaefterborgarnasnamnskickmedfamiljenamn.När
Sigfrid föddes 1898 fick han efternamn bildat på faderns förnamn, men
när hans egna barn föddes på 1920-talet fick de hans efternamn som
också hustrun bar. Det hade blivit ett familjenamn.
Det är först nu familjegravarna börjar förekomma i Börringe. Man,
hustruochbarnhadeäventidigarebegravtspåsammagravplats,mennu
börjarmanalltsåmeddenkollektivabeteckningenfamiljegravochdetär
familjefaderns namn som ensamt står på gravstenen. Man underströk i
olikasammanhangochsåledesävenpåkyrkogårdenfamiljensbetydelse.
Kanskeharmanocksågjortpraktiskaöverväganden:manslappgöratilllägg på gravstenen när familjemedlemmar avlidit.
Men nu tycks vinden ha vänt. Flera av Folklivsarkivets meddelare har
berättat att de vid släktingars dödsfall har tillfogat namn och levnadstid
på familjegravstenen om det fanns plats där och i annat fall kompletterat med små stenar med dessa uppgifter. Man framhåller också att familjemedlemmarna inte längre hittar sin livspartner i närsamhället eller
bor kvar hela livet i trakten där de föddes. Förutsättningarna för en familjegrav finns därför oftast inte längre. Men inte nog med det. Därtill
kommer att vi allt mer vill framträda som individer och inte minst att vi
önskar framhålla jämställdheten mellan män och kvinnor.
Att vi numera inte är bundna vid födelsetrakten utan lever våra liv
mer eller mindre långt därifrån har också haft betydelse för en annan
nyordning i begravningsskicket: minneslundarna. I Börringe dröjde till
1986 innan en minneslund anlades i den del av kyrkogården där man
förut hämtat vatten ur en brunn. Många av Folklivsarkivets meddelare
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Konvolvens lätta blomsterrevor hänga
som tusen klockspel på de dödas gravar,
i allvarsam ligusterhäck de klänga
och snärja vandraren, som namnen stavar.
Ur Anders Österlings Lantlig kyrkogård
(Idyllernas bok 1917)
Avslutningsvis kan jag tillägga att min bror och jag för ett år sedan
lätläggaengravstenpågravplatsendärviinformeraromdemsomligger
där:AndreasMattssonochhustrun,svärsonenSvenNilssonochhustrun
och barnen Martin, Emil och Hilda, alla med namn, yrken och årtal.
Och nedanför står: De levde alla i Nötesjö. Sedan böckerna kommit har
folk frågat efter var Martin ligger och det syntes ju inte men nu syns det.
Det kostade över 20.000 men det var det värt. Vi ville hedra dessa aktningsvärda och vänliga människor på detta sätt.
Kyrkovaktmästaren Oscar Mårtensson tar sig en paus i arbetet . Foto: Martin
Svensson.

är positiva till minneslundar. Framför allt menar de att de därmed besparardeefterlevandebesvärochkostnaderellerdåligtsamveteförgravens
skötsel. De menar också att det är så vackert vid minneslunden och att de
känner att de inte är ensamma i sin sorg. Men andra oroas över anonymiteten och saknar en riktig gravplats att uppsöka. De framhåller också
riskenattblibortglömdnäringengravstenpåminnerkyrkogårdsvandrarenomattmanfunnits.Ellersomnågonkonstateradeefteratthadeltagit
i en guidad kyrkogårdsvandring: Vad skulle han ha berättat ifall dessa
intressanta människor begravts i minneslunden?
I stället blir det kanske urnlunden som allt fler väljer där den möjligheten finns. I urnlunden placeras en liten gravsten i gräset men där är
inte någon gravplats att underhålla. I princip får man inte sätta blommor
vid gravstenen.
Det är nog en utveckling som vi kan räkna med. Men desto viktigare
blir det att slå vakt om bevarandet av kulturvärdena i de gamla kyrkogårdarna.Medderasvarieradeutseende,medstoraochsmågravstenari
olikautföranden,medyrkestitlarsomberättarombygden,medbuxbomsinramning eller järnstaket, med rosor och andra blommor, med singel
och grus och mönsterkrattade ytor. Som kyrkogården i Börringe.

Handlaren Andreas Mattsson
1823–1889
Hustrun Hanna Andersdotter
1824–1912
Hemmansägaren Sven Nilsson
1859–1935
Hustrun Anna Maria Mattsson
1864–1933
Fotografen Martin Svensson
1887–1951
Trädgårdsmästaren Emil Svensson
1889–1974
Mamsell Hilda Svensson
1892–1977
De levde alla i Nötesjö
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Folklivsarkivets verksamhet
2008 – 2009
Göran Sjögård och Charlotte Hagström

Hans Backar i Lund. Firandet arrangeras sedan drygt 30 år av Socialdemokraterna på stadsdelen Norra Fäladen.
FolklivsarkivetharävendeltagitiettsamarbetemedetnologernaMiaMaria Hammarlin och RobertWillim samt videokonstnären AndersWeberg. Det blir en teveproduktion av en serie tematiska kortprogram om
svenskfolkkulturdärtexterna,sombyggerpåmaterialurFolklivsarkivets
samlingar,illustrerasmedkänslomässigaupplevelser.Programmenkommer att sändas under 2010.

Frågelistor och samarbeten
Folkminnesmöten och Arkivens dag
Åren 2008-2009 har Folklivsarkivet sänt ut fem frågelistor till de fasta
meddelarna.Luf225,medtitelnMidsommar,varettsamarbetemedDialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, DAG. På FolklivsarkivetstemaomsinnenapresenteradesLuf226medtitelnKänsel(tidigare
listor om sinnen har varit Luf 219 Ljud och oljud och Luf 223 Smak och
lukt). Luf 227 Åldrande och hälsa sändes ut i anslutning till doktoranden
ÅsaAlftbergspågåendeavhandlingsprojektochLuf228Körsångianslutning till verksamheten vid Skånes musiksamlingar. I skrivande stund har
frågelista Luf 229 om Astrid Lindgren sänts till meddelarna. Denna ingår
iettlitteraturvetenskapligtforskningsprojektsomgenomförsavHelene
Ehriander vid Växjö Universitet. I ett försök att öka antalet fasta meddelare producerade vi en affisch med en uppmaning att ta kontakt med
Folklivsarkivet för att besvara våra frågelistor. Affischen sändes ut till alla
kommunbibliotekiSkånementyvärrvarresultatetmagert.Någrapersoner anmälde dock sitt intresse.
I samarbete med Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, som arbetar med att dokumentera årshögtiderna, sände vi ut en
kortfrågelistamedtitelnValborgochförstamaj.Derasprojektharisintur
beröringspunkter med SIEFs (The International Society for Ethnology
and Folklore) arbetsgrupp The Ritual Year. För planeringen bjöd vi in
Annika Nordström och Lina Midholm från DAG. I vårt dokumentationsarbetedeltogtvåpraktikanter.KarolinaKarlqvistutfördedeltagande observation av förstamajfirande i Malmö. Josefin Östberg dokumenterade Malmö FikaFolks knytkalas på kvällen på valborgsmässoaftonen
och studenternas festande den siste april i stadsparken i Lund. Charlotte
HagströmdokumenteradeValborgsmässofirandetpågrönområdetS:t
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Den 22-23 april 2009 var det Folkminnesmöte i Göteborg med representanter för Institutet för språk och folkminnen samt Nordiska museet och
Folklivsarkivet. Under mötet diskuterades Unescos konvention om det
immateriella kulturarvet som Sverige planerar att ansluta sig till. Institutet för språk och folkminnen hade tillsammans med Statens kulturråd,
Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och
StiftelsenNordiskamuseetfåttregeringensuppdragatttaframettförslag
till nationellt genomförande. Uppdraget skulle ske i samråd med övriga
berördaaktörer.Redovisningenlämnastillregeringskanslietsenastden1
december 2009.
Under mötet diskuterades även gemensamma insamlingsprojekt. I
mötet deltog Charlotte Hagström och Patrik Sandgren. 20-21 oktober
genomfördesettuppföljandemöteiStockholmdåutredningensresultat
redovisadesochdetbeslutadesattdetgemensammainsamlingsprojektet
ska ha temat natur och eventuellt leda till en gemensam publikation. I
detta möte deltog även Göran Sjögård.
Folklivsarkivet deltog i Arkivens dag på Arkivcentrum Syd på Gastelyckan i Lund 2008 och 2009. Arrangemanget anordnas varje år den andra lördagen i november. Temat 2008 var Nöjen och kartor, 2009 På Liv
ochDöd.Folklivsarkivetmedverkadedelsgenomattengageraföredragshållare,delsgenomattvisadenegnaverksamhetenviadatorochutställning. Ett stort antal personer besöker Arkivens dag i Lund och man blir
som medarrangör medveten om det stora intresset för släktforskning.
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IdentifieringsarbetetavMartinSvenssonsfotosamlingpågårochgenomförs av Lennart Börnfors. På arkivets hemsida finns oidentifierade foton
utlagda och en del ny information om enstaka foton har förmedlats den
vägen.Nyabilduppgifterförskontinuerligtinidatabasenochviplanerar
att lägga ut fotografierna i en särskild bilddatabas.
En insamling av småländska ”folkminnen”genomfördes under åren
1929-1933genomettsamarbetemellanKronobergslänshembygdsför-

bund och Hyltén-Cavalliusstiftelsen i Lund och dåvarande Folkminnesarkivet,nuvarandeFolklivsarkivet.Insamlingenanordnadessompristävlingar med olika frågelistor som främst publicerades i Smålandsposten
ochsombesvaradesperbrev.Resultatetblevettomfattandematerialsom
främst berättar om folktro och folksed. Originalen förvaras på Smålands
museum i Växjö. 180 personer svarade och av dessa har 159 stycken
berättat om folklivet i Kronobergs län. Resterande 21 upptecknare har
berättat om Blekinge, Gotland, Skåne, Västergötland och Norrland.
På initiativ av dåvarande arkivarien ÅkeWerdenfels kopierades samlingen av Folklivsarkivet år 1974. Registreringen av kopiorna av HylténCavallius samlingen inleddes under 1970-talets slut och pågick under
flera år men blev inte slutfört på grund av att den tjänsteman som arbetade med samlingen gick i pension. Arbetet återupptogs år 2007 och
resterandematerialregistreradesochfördesiniarkivetsdatabas.Viärnu
i slutfasen och arbetet kommer att bli färdigtställt under innevarande år.
Databasen blir sökbar på ämne, socken och informantens namn.
Fältarbetet för studenterna i etnologi på andra betygsnivån våren
2008 handlade om ”Mångfald, integration och tolerans”i Helsingborg.
Hösten 2008 och våren 2009 var fältarbetet lokaliserat till Halmstad och
handladeomgatuvåld.TematvarEttslagpåkäften-gatuvåldetsskepnader
och verkningar. Hösten 2009 är sker fältarbetet återigen i Helsingborg
och handlar då om tåg- buss- och färjeterminalen Knutpunkten. Det ingår i ett forskningsprojekt inom Institutionen för kulturvetenskaper om
Knutpunkten som finansieras av Helsingborgs stad.
En stor samling av tidningsartiklar som är hämtade ur dagstidningar
ocholikaintressegrupperstidskrifterochsomhandlaromgenmanipulering av olika sädesslag och andra grödor håller på att överföras till Folklivsarkivets samlingar. Materialet har samlats in mycket metodiskt av en
privatperson som följt den vetenskapliga utvecklingen av gentekniken
och samhällsdebatten som uppstått i samband med detta.
FörutomintervjuerochfrågelistsvarväxerFolklivsarkivetssamlingar
genom olika gåvor. En samling av vykort från sekelskiftet 1900 med porträttavpolitiker,författareochskådespelareharregistrerats.Olikahandlingarinomlantbruksverksamhetharöverlämnatssomgåvaochbestårav
almanackorochdagboksanteckningar,räkenskaper,avelsregisterförhästar,kontrolluppgifterförmjölkkor,brevochvykortochandrapersonliga
dokument. Tryckt material av särskilt kulturhistoriskt värde förs också
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Digitalisering
Under innevarande år har vi lagt ut dataregistret för Manuskriptarkivet
på Internet för åren 1990-2008. Av sekretesskäl kan man inte söka på
person utan bara på ämne och ort. Digitaliseringen av Folklivsarkivets
bild-ochdokumentsamlingarfortsättersomplanerat.StoradelaravManuskriptarkivetmeduppteckningar,intervjuerochfrågelistsvarärskannade men ännu bara tillgängliga internt på Folklivsarkivet. Det krävs en
viss efterkontroll av kvaliteten och de inbundna volymerna är svåra att
skanna. Det arbetet görs bara vid beställning av kopior. Av juridiska skäl
är det bara möjligt att lägga ut hela uppteckningar och intervjuer på Internet som är minst femtio år gamla och om informanten är avliden. För
närvarandeharviingabeslutomensådanpublicering.Arbetetmedfotografierna i bildarkivet pågår. Cirka 24 000 fotografier är digitaliserade.
Digitaliseringen av Mandelgrenska samlingens textdokument har
kommit så långt att av tredje seriens 12 avdelningar har 8 stycken blivit
färdiga och utlagda på Internet. Av anteckningsserien till kyrkorna som
innehåller de dåvarande 12 stiften är 8 stycken färdigställda och utlagda
på Internet. Det krävs dock en efterkontroll av de publicerade texterna
ochenförbättringavwebbsidornasdesign.Denfjärdeserienmedbilder
på kyrkor är publicerad på hemsidan. Numera sänds ett flertal av arkivbeställningarna, både foton och textdokument, digitalt per e-post eller
på CD-skiva om det är stora beställningar med många megabit. Nästa
planerade projekt är att digitalisera det s.k. Gårdsarkivet som innehåller
dokumentationavfrämstäldrebebyggelsepålandsbygden.Samlingen
innehåller fotografier, ritningar och beskrivningar.

Registrering, insamling och fältarbeten

iniFolklivsarkivetssamlingar.ExempelvisMinnenfrånNordiskamuseet.
Afbildningarafföremålimuseetjämteåtföljandetext.Undermedverkan
af flere konstnärer och författare utgifna av Artur Hazelius. Dessutom ett
tysktverkmedtitelnBilder-Atlas.IkonographischeEncyklopädiederWissenschaften und Kunste.
Vi har en otillräcklig statistik över våra besök och beställningar men
harkonstateratattbeställningarnanumeraoftagällerstoramängdermaterial ur olika delar av samlingarna. Brevkontakter är ovanliga men även
antalettelefonkontakterharminskat.DenmestakorrespondensenmellanFolklivsarkivetochvårakunderskernumerapere-post.Detärvanligt
att beställare försöker undvika att resa till Lund för att besöka oss och
hoppaspåatthelakorrespondensenochkopiebeställningenkanskötas
per e-post även om en del bor ganska nära Lund.

samt fick inblick i skanningsarbetet av fotografier och textdokument liksomidigitaliseringavmusikinspelningar.Studenternasomläserarkivvetenskap inom mastersprogrammet i ABM, som står för Arkivvetenskap,
biblioteks-ochinformationsvetenskapsamtmuseologi,haringenpraktik
inlagd i schemat. Jenny Svensson som går denna utbildning tog därför
själv initiativet till att praktisera på Folklivsarkivet under juni månad
2009.

Göran Sjögårds verksamhet

Folklivsarkivet har för närvarande tre arkivarier: Charlotte Hagström,
PatrikSandgrenochGöranSjögård.Arkivetharävensexarkivassistenter.
De senare arbetar med digitalisering av bilder och textdokument samt
viss registrering i databasen. Dessa personer är Kjell Jönsson, Lennart
Liljerum, Staffan Lundgren, Ference Molnar, Brita Nilsson och Tove
Stegmann.
Varje termin har Folklivsarkivet 1-2 praktikanter som läser 30 poängskursen i arkivvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper.
Denna praktik ingår som obligatorisk del i undervisningen. Våren 2008
var praktikanterna Karolina Karlqvist och Josefin Östberg, hösten 2008
Elin Wendel och Karina Larsson. Våren 2009 var det Lill Eriksson och
Louise Cederlund och under hösten Staffan Löfberg. Praktiken är 25 dagar uppdelad på två perioder. Under första perioden ska de följa arbetet
ochbekantasigmedarkivetsverksamhetochdessuppdrag.Underandra
perioden ska praktikanterna presentera en arkivredovisning.
Personermedarkivutbildningfrånandrasvenskauniversitetochhögskolor söker sig också till Folklivsarkivet för att skaffa praktik. Joakim
Fogelberg,fil.mag.iarkivvetenskap,arbetadeenmånadunder2008med
registrering av en enskild samling från ett lantbruk. Under en månad
samma år praktiserade Anneli Wulff och registrerade arkivhandlingar

IdeindividuellaverksamheternasomFolklivsarkivetsarkivarierutförkan
nämnasattjagharintervjuatpensioneradeteleverksarbetareoch”fluortanter”. Av Ebbe Kocks stiftelse har jag och Folklivsarkivet tilldelats ekonomiska medel för att utföra en fotodokumentation av privatpersoners
hemmiljö. Jag har bland annat hållit föredrag om folktro kring skottdagenochskottåretpåLandskronamuseumochitevekanalen”Kanallokal
Skåne”samt berättat om mötesplatser och samlingsplatser i anslutning
till frågelistan Luf 224. Nu i höstas höll jag ett föredrag om Nils Månsson Mandelgren på biblioteket i Höganäs. År 2008 deltog jag även i en av
universitetet i Lund anordnad arbetsledarkurs och en kurs i arkivjuridik.
Jag är Folklivsarkivets representant för spetsutbildningen i Historia som
bedrivs av Katedralskolan i Lund.
Tillsammansmedrepresentanterfrånmuseerocharkivdeltogjagien
presentationavprojektetHistoriskbildbyrå.Dettastartadesomettsamarbete mellan IBL bildbyrå och ett antal skånska museer. Tanken är att
tillgängliggöramuseernasbildsamlingarfördenkommersiellamarknaden och att Historisk bildbyrå ska bli det naturliga valet för kommersiella
kunder som söker historiska bilder. Kunderna är tidnings- och bokförlag
samt reklambyråer och företag.
Den 26-27 november 2008 deltog jag i den nationella ABM konferensen i Lund med temat ABM-förmedling. Arrangörerna var Institutionen
för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet, Kulturen i Lund och Skånes
Arkivförbund med stöd av ABM-centrum.Tanken var att idéer, erfarenheter och forskning skulle mötas för att ge perspektiv på förmedling vid
arkiv, bibliotek och museer. Jag deltog i Dialogmöte – Handlingsplan,
Öppna landskap – konst och kultur i Skåne på Medborgarhuset i Eslöv

24

25

Personal och praktikanter

den 22 april 2009 och den 23 april 2009 deltog jag i en remisskonferens
LundangåendeKulturutredningen.Den23september2009deltogjagi
ettavArkivsamfundetanordnateftermiddagsseminariumpåLänsstyrelsen i Göteborg.Temat för dagen var de nya, processorienterade, principerna för arkivredovisning.
En stor del av min arbetstid har använts för att registrera arkivmaterial som legat och väntat länge. Det är ofta handlingar som skänkts
av privatpersoner och som är av annan art än det vanliga intervju- och
frågelistmaterialet. En stor del av detta material togs emot av tjänstemänsomharlämnatFolklivsarkivet.Sammaförhållandengällerettantal
mindre fotosamlingar. Den här uppordningen är viktig inför flytten till
Arkivcentrum Syd 2011.
Eftersom jag är ansvarig för Folklivsarkivets digitaliseringsprojekt
upptas en väsentlig del av min arbetstid av installation och tekniskt underhåll av utrustningen och databasen samt att instruera och handleda
personalen. Till vissa delar är det ett tekniskt arbete men det är en stor
fördel för arkivet att det ingår i min arkivarietjänst liksom att jag är huvudansvarig för Folklivsarkivets hemsida tillsammans med Patrik SandgrenförSkånesmusiksamlingar.JagärFolklivsarkivetsrepresentantiden
pågående planeringen för tillbyggnaden av Arkivcentrum Syd.

Charlotte Hagströms verksamhet
Under 2008 och 2009 har jag liksom tidigare kombinerat mitt arbete
som arkivarie med forskning och undervisning. De tre verksamheterna
är olika men har också många beröringspunkter. Ofta använder jag till
exempel material ur Folklivsarkivet i såväl undervisning som i min egen
forskning.Blandpublikationersombyggerpåarkivmaterialkannämnas
”Sounds, Now and Then”, som utgår från svar på Luf 219 Ljud och oljud
och ingår i Sounds of History, rapport nummer 6 från Ljudmiljöcentrum
vid Lunds Universitet. En annan är ”Livet i ett brunt kuvert”, som handlaromsamlandeochbevarandeochingårantologinFörgängligheterunder redaktion av Mikael Askander.
Jag har också varit redaktör för två nummer av tidskriften ETN. Det
första, Rit (2008), är en del av ett tidigare forskningsprojekt om ritualer
tillsammansmedLynnÅkessonochKarinSalomonsson.Projektetresul-

26

terade i ett stort material, främst i form av foton och intervjuer, som nu
ska inordnas i Folklivsarkivets samlingar. Det andra, Hoj (2009), handlar
om cyklar och cykling. Där medverkar även Göran Sjögård och Patrik
Sandgren.
I juni 2008 var jag på den 9:e SIEF-kongressen som hölls i Derry,
Nordirland.Minpresentationhandladeomminnessidoröverdödabarn
på Internet och byggde på en text jag tidigare publicerat kring detta.
Jag sätter där dessa sidor i förhållande till fotografier av döda spädbarn
från sekelskiftet 1900 som finns i Folklivsarkivet och diskuterar hur sorg
uttrycks och hanteras i olika tider. Jag har också medverkat vid ett flertal andra konferenser och seminarier i egenskap av arkivarie eller med
presentationer som berör arkivet. Folklivsarkivets tidigare projekt kring
människorochträdharjagtillexempelpresenteratdelsförSvenskaBiblioteksföreningen,delsförDendrologiskautskottetvidSverigesLantbruksuniversitet i Alnarp. Det senare ledde också till ett insamlingssamarbete
tillsammans med en forskare från SLU i syfte att samla in berättelser från
föräldrar om hur de ser på risker och riskhantering i sina barns vardagsmiljö inom lantbruket.
Med jämna mellanrum kontaktas Folklivsarkivet av journalister som
vill ha svar på frågor kring alla möjliga ämnen. Julfirande, utedass, namngivning av barn, sorg och sörjande samt långfredagen är några av de ämnen jag uttalat mig om i radio, tv och press. I november 2008 startade
jagbloggenFolklivsarkivetfrågardärjagskriveromarkivetsverksamhet,
främstsådantsomberörfrågelistor.Bloggenfinnspåhttp://arkivetfragar.
wordpress.com

Ny organisation och ny hemsida
Folklivsarkivetingårsedanårsskiftet2009organisatorisktiInstitutionen
för Kulturvetenskaper. Denna bildades när Etnologiska institutionen
gick samman med ett antal humanistiska institutioner. I den nya institutionen ingår förutom etnologi följande ämnen: ABM och bokhistoria,
Idéochlärdomshistoria,Konsthistoriaochvisuellastudier,Kulturarbete
och intermedialitet samt Musikvetenskap.
Folklivsarkivetshemsidaharfåttenegenkortochtydligadress:www.
lu.se/folklivsarkivet. Hemsidan är producerad med redskapet OOIS och
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har en design som är gemensam för hela Lunds universitet som också har hand om systemet och webbservern. Folklivsarkivets databaser
lagras dock på en egen webbserver och dessa sidor presenteras med en
enklarewebbdesign.Målsättningenärattpubliceraettflertaldatabaser
med textdokument och bilder på hemsidan.Vi har även lagt ut några av
Folklivsarkivets folklivsfilmer. Dessa spelades in i slutet på 1930-talet.
Hemsidan markerar vår speciella verksamhet som skiljer sig från en undervisningsinstitution.Vihoppasattöppnaegnasamarbetenmedolika
kulturbevarande institutioner som till exempel arkiv och museer samt
hembygdsrörelsensamtidigtsomviutvecklarkontaktenmedundervisning och forskning på den nybildade institutionen.
Folklivsarkivets flytt till de nya kontors- och arkivlokalerna på Arkivcentrum Syd på Gastelyckan i Lund är planerad till sommaren 2011.
Byggprojektetsplaneringflyternormaltochbyggarbetenaskapåbörjas
på nyåret 2010. En fördel är samlokaliseringen med andra arkiv och att
kommanärmaredenkulturhistorisktintresseradeallmänhetsombesöker
arkiven.Kontorslokalernablirändamålsenligaocharkivsalarnakommer
att skydda arkivalierna med bästa tänkbara teknik. Folklivsarkivet får
också tillgång till en forskarsal med terminaler för olika arkivdatabaser
varav vissa med betaltjänster.
Ett problem är att Folklivsarkivet inte får med sig institutionsbiblioteket.Denförutvarandeetnologiskainstitutionensbiblioteköverförstill
ett nybildat fakultetsbibliotek för de historisk-filosofiska ämnena. Detta
är främst ett bibliotek för grundutbildningsnivå med viss forskarservice.
Folklivsarkivetarbetarförattdelaravetnologiskainstitutionenslitteratur
övertas för att bilda grunden i ett referensbibliotek som vi tar med oss
till Arkivcentrum Syd. Det gäller bland annat även specialsamlingar som
litteratur om folkmusik och dans för Skånes musiksamling, folksagolitteraturen och en specialsamling av kokböcker. Den dagliga kontakten
med Institutionen för Kulturvetenskaper får med tanke på det geografiskaavståndetplanerasmermålmedvetetnärmanintehargemensamma
lokaler.
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Skånes musiksamlingars verksamhet 2008-2009
Patrik Sandgren
Arbetet med samlingarna
2008fullföljdesmigreringenavSkånesmusiksamlingarsditintillsregistrerade analoga fältinspelningar av äldre traditionsbärare. Dessa dokumentationeravmusicerandeochberättandeinformanter,somsamtidigt
motsvararrunt200timmaroch3000titlar/spåridensökbaradatabasen,
tar som digitala filer omkring 120 GB hårddiskplats i anspråk. Stora delar
avdettamigreringsarbeteavklaradesredan2007menblandannatåterstodendelteknisktsvårhanteradeinspelningar.Därefterpåbörjadesbearbetningenavförutoregistreratmaterial;ettarbetesomfortsatte2009.
Bland stoffet finns en mängd dokumentationer av traditionell folkdans,
på analoga rullband ochVHS-video, inspelade av amatördansforskaren
Börje Wallin. Av detta har hittills 60 timmar video registrerats och migrerats (160 GB). Ytterliggare exempel är åtskilliga demokassetter från
olika ideella projektinspelningar av regionala folk- och popmusikgrupper,förutinsamladeellerdoneradeiolikasammanhang,samtintervjuer
ochmusikexempelavinvandradespelmäninsamladeavEvaSaether.Av
dessa har ca 40 timmar hittills registrerats och migrerats (24 GB). Utöver detta märks handskrivna och tryckta visor med regional anknytning,
jämtedylikavisböckerochäldremusiktryckfrämstdoneradeavLennart
Kjellgren.Vidsidanavarbetetmedattregistreraocharkiveradettamaterial kommer det efterhand att migreras till digitalt format.
Jobbet med att skanna och kopiera samlingarnas noter, som äldre
spelmansböcker,påbörjadesockså2009ochmerpartenavresultatetpubliceras fortlöpande på hemsidan i form av pdf-filer. Än så länge har ca
1/6-del av materialet bearbetats (50 av 300 poster). Efter detta kommer
vissamlingen, skillingtryck, fotografier etcetera att hanteras på ett liknande sätt.
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Delar av de analoga fältinspelningar som migrerats och nu lagras på hårddisk.

Notsamlingarna började digitaliseras under 2009.

Teknik
Skånes musiksamlingar har under perioden uppdaterat tekniken i form
av ny vinylspelare, nytt kassettdäck samt digital ljudinspelare för fältbruk.SedantidigarefinnsenäldremendugligRevoxrullbandspelare,en

DAT-minibandspelare och en stereoförstärkare. Skanner, VHS-bandspelare (inklusive Super-VHS) och Laptop för fältbruk delas med huvudavdelningen Folklivsarkivet. Modern digital kamera och dylik videokamera saknas, och hade varit önskvärt att ständigt förfoga över i
teknikparken, men kan dock lånas vid behov inom område HT (SOL;
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Humlabbet). Migreringen av ljudband och videoband utförs på kontorsdatorn vilken är försedd med norm för ljudkort och videokort.
Datorn som har några år på nacken, innefattar förvisso lämplig mjukoch hårdvara, torde helt och hållet aktualiseras inom en snar framtid.

Dokumentationer
2008 dokumenterades valborgs- och förstamajfirandet i Lundagård,
vidare midsommarfirandet på Kulturens Östarp utanför Veberöd samt
Sång- spel- och dansstämman i Broby i Norra Skåne. Dokumentationen
i Lundagård ingick som en del av ett samarbetsprojekt mellan Folklivsarkivet och DAG i Göteborg om dessa helgtraditioner. 2009 dokumenterades det numera traditionella midsommarfirandet iVallkärra (49-året),
vidare folkdansföreningen Forrás i Lund samt den återkommande Nils
Andersson-stämman i Hofterup.

Forskningsrelaterat
I september 2008 påbörjades ett projekt under ledning av etnologerna
Mia-Maria Hammarlin och RobertWillim samt videokonstnären Anders
Weberg,isamarbetemedFolklivsarkivetochmusiksamlingarna.Insatsen
pågick hela 2009 och syftar till att skildra svensk folkkultur med referenser till arkivmaterial där berättandet kombineras med audiovisuell upplevelse. Projektet har för avsikt att mynna ut i en film/TV-produktion,
vilken kommer att sändas av Utbildningsradion troligen med en början
någon gång under 2010.
Jag har haft ett fortsatt samarbete med Föreningen för svensk kulturhistoria och bidragit med flera recensioner av musikvetenskapliga och
musiketnologiska alster i föreningens tidskrift RIG. Jag har dessutom
blivit publicerad med en omfattande artikel i RIG 2008:1, samt med en
lättare sådan i etnologiska ETN (2009:6). Bägge dessa artiklar bär referenser till material som finns i Skånes musiksamlingar.
I september 2008 deltog jag vid ett större symposium i Lund om kör
och körsång. Under våren 2009 medverkade jag också i två semiarier i
Malmö respektive Lund innanför samma ämne. Engagemanget var en
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del i min förberedelse att utarbeta den frågelista (LUF 228) om körsång,
vilken skickades ut till Folklivsarkivets informanter i maj 2009.
Folklivsarkivet med musiksamlingarna har under 2009 planerat för
ett samarbetsprojekt tillsammans med Institutet för språk- och folkminnen och Nordiska museet. Projektet, som beräknas komma igång under
2010, fokuserar på människors förhållningssätt till naturen. Samarbetet
ärettresultatavblandannattvågemensammakonferenserunderämnet
och uppropet ”Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet”.
I februari 2008 höll jag ett föredrag på Svenskt visarkiv i Stockholm
som handlade om likheter och skillnader mellan dagens mp3-spelare
och äldre handskrivna visböcker. Arkivmaterial från musiksamlingarna
återgavs i fördraget. Mitt bidrag var ett bland flera som inom ett vetenskapligtsymposiumsombehandladeolikaaspekterpåden”handskrivna
visboken”som fenomen och artefakt. Jag inbjöds att tala efter att ha responderat på ett ”Call for Papers”
Iskiftetseptember/oktober2009medverkadejagvidårligaNordiska
folkmusikforskarmötet som höll på Svenskt visarkiv i Stockholm. Utöver
sedvanligaföredragvaråretsavslutandediskussionsämneägnatdeteventuella behovet av en ”Samnordisk webbportal”. Nästa år planeras mötet
att hållas på Island.
I november 2008 medverkade jag vid den årliga nationella nätverksträffen i Ronneby för musikarkiv, där jag informerade om arbete med
vår nya hemsida och musiksamlingarnas projekt med ringsignaler. I november 2009 hölls motsvarande möte i Växjö och som talare höll jag
ett fördrag med särskild inriktning på digitaliseringen av samlingarnas
notmaterial och tillgängliggörandet av detta på webben.

Utåtriktad verksamhet
Skåne musiksamlingars verksamhet har synts i media. Under 2008 medverkadejagiVetenskapsradionP1samtiTV-kanalenKanalLokalsdagliga
aktualitetsprogram Skåne Direkt.Vid båda tillfällena har det rört sig om
ämnen som kan kopplas till samlingarna. I P1 gav jag därför en intervju
omdeneventuelladistinktionenmellan”musikanter”och”musiker”och
iKanalLokaluppmärksammadessamlingarnasprojektmedringsignaler.
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I slutet av 2008 fick Folklivsarkivet med musiksamlingar en ny hemsida. Sidan är skapad i Lunds universitets gränssnittmall OOiS och har
därmed fått ett grafiskt lyft utöver utvidgningen av innehållet.
Skånes musiksamlingar har båda åren varit representerade och ställt
ut material på årliga och nationella Arkivens dag. I Lund ligger arrangemanget brukligt på Arkivcentrum Syd. 2008 var temat ”Nöjen”och det
senaste gick under beteckningen ”På liv och död”. Bägge åren har jag
suttit med i planeringsgruppen, i vilken jag bland annat haft ansvar för
kontakter med pressen och senast även konsulterat föreläsare. På Arkivens dag 2009 bidrog musiksamlingarna till att Christer Lundhs relativt
nyligen utgivna visbok ”Skånska körens visbok” (2007) fanns på bokbordet.Visboken, som bearbetar material från Skånes musiksamlingar
och inkluderar 2 CD-skivor, kan ses som en efterföljare till den tidigare
numera nästan slutsålda ”Visor i Skåne” (1983). Även den äldre boken
kunde erhållas genom oss.

Pedagogiska uppdrag
Jag har under perioden kontinuerligt haft föredrag/förevisningar om
musiksamlingarna för studentgrupper på grundnivå i etnologi och musikvetenskap samt för grupper vid etnologens folkloristiska specialkurs
”Ritualer, förställningar och muntligt berättande”. I samband med detta
har jag stått till förfogande som resursperson för studenternas arbeten,
påtagligt i delkursen ”Rekonstruktion”på etnologins grundnivå. Jag har
ävenfungerarsomresurspersonförtrestudentersomarbetatmedvarsin
c-uppsatsiämnenaetnologi,musikvetenskaprespektivehumanekologi.
Under hösten 2009 har jag haft lärartimmar på etnologens internationellakursSwedishSocietyandEverydayLife.Inomdennaförlästejagom
svensk folkmusiks utrymme i den samtida populärmusiken och om teorier som angriper den svenska folkmusikens försök till revitalisering under olika perioder.
Under perioden har studenter från utbildningarna på ABM kontinuerligtpraktiseratpåFolklivsarkivetochföljaktligenävenfåtthandledning
av mig i avseende på musiksamlingarna.
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Konsekvens
DetvåverksamhetsårenpåSkånesmusiksamlingarkansammanfattasav
stabilitet och uppsving. De av personalvakans missgynnade åren under
första halvan av 2000-talet har nu till stor del tagits igen även om en hel
deloregistreratmaterialåterståratthantera.Dennautvecklingharmedförtattsamlingarnasegendokumentationsverksamhetåterkommitsteg
för steg, antingen som enskilda eller som samarbetsprojekt.
Skånesmusiksamlingarärettextensivtarkivsomfortfarandebefinner
sigientydligtillväxtfas.Musiksamlingarnasbesökareochanvändarehar
en bred profil, de är allt från studenter och universitetsforskare till musiker, amatörforskare och intresserade från allmänheten.Tjänsten som
musikarkivarieärännuinteåterinsatttillsvidare.Minnuvarandeprojektanställning/vikariathardockrevideratsochförlängtsochvararsannolikt
inom ramen till och med hösten 2011.
I och med att fusionen Institutionen för Kulturvetenskaper blev ett
faktum vid årsskiftet 2008/2009, vilket öppnat för ett rymligare samarbete över de humanistiska ämnesgränserna, tycks också intresset och
potentialen för Skånes musiksamlingar ha ökat.
Dennarapportkannaturligtvisintebeskrivahelaverksamhetenutan
harföravsiktattsammanfattadeviktigastehändelsernakoppladetillmusiksamlingarna.
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