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Till statsrådet och chefen
för Kulturdepartementet

Genom beslut den 19 december 199] bemyndigade regeringen chefen
för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, tillkalla särskildatt en
utredare med uppdraget utreda förslag dialekt- ochatt ortnamns-om
arkivens svenskt visarkivs framtida verksamhetsamt och organisa-
tion, varefter undertecknad erhöll uppdraget.

Medhjälpare och sekreterare har varit FD Eva Bergström,
Göteborg.

En central utgångspunkt den Statskontoretär 1990 framlagdaav
DOVA-arkiven. Följanderapporten utredning friståendeom utgör en

och förutsättningslös uppföljning denna Detta innebärrapport.av att
Statskontoret anförda fakta, uppgifter ochav synpunkter upprepas

nedan i de fall dettaän behövs förannat sammanhanget.
Utredaren får härmed överlämna betänkandet Det dolda kultur-

Uppgiften därmedarvet. är slutförd.

Stockholm i december 1992

Åke Hyenstrand
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SVA Svenskt visarkiv, Stockholm
ULMA Dialekt- och folkminnesarkiv i Uppsala

Övriga förkorm gu r

DlABAS Dialektgeografisk databas, Umeå
DOVA DOVAs anslagsframställning I992-O8-l9 avseende medel
1992 för forsknings- och utvecklingsinsatser budgetåren

993944l 99596
FAF DOVAs Fördjupad anslagsframställning budgetåren

199394-199596
LMV Lantmäteriverket, Gävle
LUF Folklivsarkivet i Lund
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Sammanfattning

Dialekt- och ortnamnsarkiven svenskt visarkiv har enligt sinsamt
förordning till uppgift samla bevara, bearbeta ochin,att ut mate-ge
rial dialekter, visor, folkmusik, folkrnin-ortnamn,om personnamn,

och den svenska jazzens historia yttranden i ärendensamtnen avge
fastställande och granska förslag till all-ortnamnom av namn

kartor. Myndigheten består för åttanärvarande arkivenhe-männa av
förkortade ULMA, OAU, SMP OSDoch i Uppsala, SVA Stock-iter,

holm, DAUM i Umeå, DAG i Göteborg och DALi Lund. Ledningen
styrelse med ordförande och företrädare förutgöres närmastav en en

berörda universitetsämnen och hembygdsrörelsen. Till myndigheten
finns knutet mindre sekretariat och EAPA-enhet.ett en

Myndighetens verksamhet till delen omfattandestörreupptas av
och i flertalet fall långsiktigamycket publiceringsprojekt avseende

dialekter medeltidaoch ballader. Publicerings-ortnamn, personnamn,
verksamheten i övrigt i skilda skriftserier, monografier bety-äretc.
dande. Utgångsmaterial det insamlade materialet arkiverats iär som

Insamlandetde skilda enheterna. pågårmaterial kontinuerligt.nyttav
Folkminnesverksamhet finns framför allt i ULMA iävenmen

DAG och DAUM. SVAs verksamhet omfattar till mycket delstor
musikaliska folkminnen, till vilka jazzen kan räknas. Insamlandetäven

folkminnen i övrigt ringa del i den totala verksamheten,ärav en
särskilt vid jämförelse med den språkliga delen.

Utredaren kan konstatera del verksamheten i DOVAatt storen av
utgår från olika beslut fattats för länge sedan. Den har kommitsom

avlägsna frånsig viss universitetsforskning, särskilt den modernaatt
etnologin. I viss mån gäller detta språkforskningen, i mindreäven
grad namnforskningen. Vad gäller har myndigheten sär-ortnamn ett
skilt vårdansvar vilket i samarbete medutövas Lantmäteriverket och
Riksantikvarieämbetet.

Utredaren finner vissa obalanser i verksamheterna mellan publice-
ringsverksamhet, forskning, insamlande och regional fördelning. De-
lar de resurskrävande publiceringsprojekten, särskiltav ortnamnsse-
rierna, bör beträffandeomprövas ambitionsnivåer, Insamlandet av
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Denuzidsinriktat.dialektmaterial börochfolkminnen göras mera
kananvändsmetoderoch kvantitativakombinerade kvalitativa som
tillliggamaterial kanför insamlandefördelmed prövas somav

blioch därmedkulturellaför analys dagensgrund mönster aven av
tillikafolkminnesdelenförstärkaför samhället. Förbetydelse attstor

ifolklivsarkivetföreslår utredarenverksamhetenden regionala att
före-regionalt avseendeDOVA 1994-07-01. ltillföresLund, LUF,

ochför södraansvarstagandetydligare västraslår utredaren vidare ett
tvåfolkminnen klargöresför dialekter ochSverige såtillvida att
ochDAL+LUFLundarkivavdelningarna iområden förstörre

kartbilaga.Göteborg DAG jfr
analyse-visarkiv har härinom svensktVerksamheten närmare

verksamhetenföreligga ochdettaSärskilda behovrats. synesav
kanUtredarenDOVA.från övriganågot den inom detsigskiljer

DOVAsmedsamhörighetpåfallandeSVA harkonstatera att
från myndigheten,avskiljasSVA skulle kunnadelar.övriga men

framläggeshuvudmannaskaptillnågot förslagkonkret annat
led-förstärktföreslår utredarenorganisationVad gäller intern en

och vissstyrelsesamhällsinriktttdverkschef ochningsfunktion med
medStockholmföreslås tillPlaceringenkanslifunktionerna.ökning av

föreslås blistyrelsenalternativ. Den nuvarandeandraUppsala som
arkiv knutnatill varjenämnd och devetenskapligtillomvandlad en

föreslås bestå.rådgivande nämnderna
publice-ochforsknings-båda långsiktigaföreslås deVidare att

verksledningenunderSMP direktOSD och placerasringsföretagen
Utgivandetskall möjliggöras.snabbare utgivningför ortnamns-avatt
Personnamnsforskning-OAU.fastare inomorganiserasserierna bör

Uppsala.tillkoncentreradföreslås blitid.avseendeäven nyareen,
det in-datoriseringföreslår genomgripandevidareUtredaren aven

Lant-medsamarbeteivad gällersamlade materialet. näraortnamnen
för fastighetsdata.Centralnämndenmäteriverket och

bör förstärkasvetenskapliga nätverkenställning i deDOVAs ge-
ickemateriella delenförvaltare denprojekt. Rollen avsom avnom

kulturmiljö-till universiteten,måste förtydligas i relationkulturarvet
på nutids-baseradandravården, Nordiska ochmuseet samt vara en

verksamhetsidé.orienterad
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1 Utredningsuppdraget

DOVA, förkortning för Dialekt- och ortnamnsarkiven svensktsamt
visarkiv, årbildades 1970 sammanslagning Dialekt- ochgenom av
ortsnamnsarkivet i Lund, Svenskt visarkiv, Ortnamnsarkivet i Upp-
sala Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala. Sedermera har tillsamt
myndigheten förts Dialekt och folkminnesarkivet i Umeå 1971, Dia-
lekt-, och folkminnesarkivet Göteborgi 1974 och 1979ortnamns-

bådade långsiktiga forskningsföretagen Ordbok Sverigessamt över
dialekter och Ordbok Sveriges medeltida 1984.över personnamn

DOVA blev i egenskap myndighet under regeringen med färreav
100än anställda föremål för statskontoret i samrådöversyn medav

riksrevisionsverket 1987. I l98823 föreslog Statskontoretrapporten
det borde utredas huruvida DOVA-arkivenatt organisatoriskt kunde

knytas till universiteten de till vilka de förlagda. Dettaärorter,
ledde till regeringen 1989 uppdrog Statskontoret samrådatt iatt

UHÄmed utreda möjligheterna till detta. I l99010 fö-rapporten
reslog Statskontoret DOVA skulle administrativ kopplingatt ges en
till högskolan. Efter remissbehandlingen fann dock regeringen att yt-
terligare överväganden borde ligga till grund för framtida organi-en
sation. Statskontorets dess bilagor bifogas bilaga 9.rapport utom

Den här föreliggande utredningens kommittédirektiv Dir. 1991
120 kan i korthet tolkas enligt följande

betrakta DOVAs verksamhet iatt breddat perspektiv,ett-
överväga verksamhet och målatt vid såväl hela myndigheten som-

vid de olika arkiven,
analysera DOVAs ställning i vetenskapligtatt nätverk, bl.a. medett-

universiteten,
analysera DOVA i relation till kulturmiljövårdenatt-

I direktivet framhålls bör grundasöversynen på övervägandenatt
hur bäst kan främja det samlade arbetet med arkiv, forskning,man
undervisning bevarandeoch ifråga dialekter, och visor iortnamnom
landet. sådanMot bakgrund bör .Statskontorets tidigare utrednings-en
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de angivnaochorganisationsalternativuppställda prövasförslag och
utvärderasremissyttrandena

alternativskildaförutsättningslös och prövaskallUtredningen vara
Direktivenmålsättning.ochstyrkaverksamhetensbakgrundmot av

ortnamnsfrågor.påuppmärksamhetsärskildvidareanvisar
Förordningreglerad iorganisation ärochverksamhetDOVAs

svenskt visar-ortnamnsarkivenochdialekt- samtinstruktion förmed
1988969.SFS1988l4juliutfärdad denkiv;

följandeenligtredovisasuppgifterMyndighetens m.m.
visarkivsvensktortnamnsarkivendialekt ochMyndigheten, samt§1

materialbearbeta ochbevara,samla in, ut omtill uppgifthar geatt
ochfolkminnenfolkmusik,visor,dialekter, ortnamn,personnamn,

ärendenyttranden ihistoria omden svenska jazzens attsamt avge
allmännapåtillfäirslaggranskaochfastställande namnortnamnav

kartor.
full-skallvaduppgiften inteomfattarfolkminnen[fråga somom

myndighet.göras annanav
organisationsfrågorochledningsövrigtomfattar iInstruktionen -

uppgifternapreciseringytterligareansvarsfrågor. Någon gesoch av
definieratlösttämligensamhällsuppdraget ärinnebärDettainte. att

innebördentolkasiginommöjligheterharmyndigheten attoch stora
I in-material.bearbetabevara,samla in, samtbegrepp utgesomav

tillrelationisamla in ettanmodandirektsaknasstruktionen atten
hellerinstruktionenIsamhällsförändringar.ellersarnhällsbehov ges

ff.4SK90, sid.jfrpreciseringartidsmässigainga
äldresåvälskallinsamlandetså,tolkaskanFörordningen att avse

insamlingsverksamhet tardetta ligger somnutid. I äventid ensom
snabbadagenskulturarvproduktionsärskildapå densikte somav

samhällsomvandling resulterar
samhällsuppdragcentraltmedmyndighetsåledesDOVA ettär en

olikartadesinsemellanradsammanförandebildats enavgenomsom
traditionerna ärbakomliggandedeinnebärDettaarkivenheter. att

Befattningshavarna ärforskarmiljöer.skildaprägladeocholika av
traditioner.skildai dessautbildning fotadesingenom

ochinsamlingsprincipervad gällerolikartadedessutomArkiven är
disparatatill denmed hänsynnaturligtregisteruppläggning. Detta är

upprätthållalättvaritinteDärför har detbakgrunden. gemen-att en
funnitdockutredningen attbakgrund hardennalinje. Motsam
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DOVA förhållandevis väl fungerandeär myndighet med innova-en
tiva idéer kring sin verksamhet.

Mot bakgrund det ickemateriella kulturarvets betydelse berörav
utredningen central kulturfråga. Det känns därför för utredarenen
otillfredsställande så kort tid kunnat disponeras i ärendet.att
Sarnrådsförfarandet hade kunnat utvecklas betydligt. Det dockär
sannolikt fördjupning kommit innebärastörre för-att atten ett annat
slag det här föreläggs.än som

Utredarens utgångspunkt har varit bibehålla investerat kapitalatt
förstai hand utgå från och befintlig organisation ochatt prövagenom

dess förutsättningar. Visserligen har vissa problem sig, detyppat men
kan knappast förutses dessa skulle lösas radikal ochatt genom en
snabb organisationsförändring med resursbesparing målsättning.som

Utredningen har skett under loppet maj-november 1992av men
parallellt med yrkesverksamhet. Den totala effektiva tidannan som
kunnat disponerats, inklusive sekreterarinsats FD Eva Bergströmav
och till samtliga arkiv, uppgår två månader.till drygtresor

Samtidigt utredningen pågått har inom DOVA omfattandesom
budgetarbete skett, redovisat i Anslagsframställning 1992-08-19etc
och i den fördjupade anslagsframställningen FAF.

Dokumentet Anslagsframställning avseende medel för forsknings-
och utvecklingsinsatser budgetåret 199394-199596 behovsredøvis-
ning inför 1993 års farskningsproposition 1992-08-18 innehåller
förutom organisationsöversikter forskningsanalys och exempelen
framtida önskade projekt och utvecklingsarbeten. Vissa delar dettaav
refereras i följande.det DOVA 1992, jfr bilaga l-2, utdrag.

Dokumentet Dialekt- och ørmamnsarkiven Svenskt Visarkivsamt
Fördjupad anslagsjframställning budgetåren 199394-199596 förkor-

FAF i nedan innehållertat serie analysertexten resultat, fram-en av
tida inriktning och Förberedelserna för FAF inleddes redanresurser.
i april 199] och år uppdrogs skilda i styrelse ochsamma personer
på arkivchefsnivå utarbeta analyser för kapitlet Utgångspunkteratt
enligt följande

Josef Rydén ULMA, OAU, DAL, DAG, DAUM, Folke Bohlin
SVA, Sigurd Fries OSD, SMP, Sven B. Ek DOVA-arkivens or-

Åkeganisation i Uppsala Hansson datorisering. Analyserna,samt
föreligger i form bilagor till FAF, kommenteras påsom skildaav

ställen nedan eller finns underliggande material. Behovensom av
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arbetskraft förledsammanfattas iförstärkningar kan atttre mera
inrikt-skapapubliceringsprojekten.långsiktigafullfölja de att nya
forsk-förbättraförändringar,samhälletsningar för möta samt attatt

detprioriterashuvudförslagetallmänt. lningsmöjligheterna mera
till DOVA-särskild skrivelseSVA-personal inågotförstnämnda, som

passivt.förkritiseratpersonalföreträdarestyrelsens som
DOVA-arkivenandra inomochtagit del nämndaUtredaren har av

huvudlinjerna liksomfår förutsättaochproducerade dokument att
dock för säker-kanför Detkända läsaren,DOVAs organisation är

ledsochbestår åtta arkivenheterDOVAhets skull nämnas enavatt av
universitets-berördaförföreträdareordförande ochstyrelse med en

råd-dessutomfinnsvarje arkivhembygdsrörelsen. Tillochämnen en
givande nämnd.

haftgånger,flertalarkiv, vissasamtligabesöktUtredaren har ett
flertaletarkivcheferna,medöverläggningareller kortare sty-längre

företrädare förDOVA,utanförprofessorervissarelseledamöter,
andra.TCO ochDlK-förbundet,kulturmiljövården, Nordiska museet,

dettaomfattande tidenkunnatdockKontakterna hade omvara mera
tillåtit.

betydelsefulla ärkommit beröras ärAspekter att men somsom
sammanhangen.ochinternationella kontakternanordiska ochde
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utredning2 Statskontorets

Statskontorets 199010 förkortad SK90rapport grund-utgör en
läggande utgångspunkt till utredningen kan i detta sammanhangmen

utrymmesskäl Av utredningen framgår DOVA-av upprepas.
arkivens organisation och budgetförhållanden. Vidare framgår att
DOVA-arkiven enligt språkbrukgängse inte heller kan betraktas

arkivinstitutioner i mening riksarkivet,som krigs-t.ex.samma som
arkivet och landsarkiven.

Statskontoret finner vidare de fortlöpande kravenatt ompröv-
ning och förnyelse fordrar förstärkta funktioner och förresurser
ledning och styrning. Vad gäller organisation diskuterar statskontoret
två alternativ, ombildning till nationell inrättning vid universiteteten
i Uppsala, DOVA-arkiven knytes administrativtatt till universitetet i
Uppsala.

Statskontoret anför
Alternativ innebärI DOVA-arkiven ombildas tillatt s.k.en

nationell inrättning vid universitetet i Uppsala enligt 16 kap. §13
högskoleförzørdningen. Modellen kräver emellertid att ansvars-
fördelningen mellan universitetets .styrelse denoch särskilda DOVA-
styrelsen kan godtagbar utformning vad arbetsgivar-ges en avser

DOVA-personalansvaret på andra Uppsala. Iän praktikenorter
kräver modellen också DOVA-arkiven ifortsättningenatt även
finansieras .särskilda medelsanvisningar, inom ellergenom utom an-
slaget till forskning och forskarutbildning. i högskolan.

Alternativ innebär2 DOVA-arkiven administrativt knytesatt till
universitetet i Uppsala åliggande för universitetetettgenom att svara
för kansliuløpgifter åt .styrelsen och verksledningen EAPA-funk-samt
tioner vid DOVA-arkiven. Former och kostnadsersättning detför
samarbetet regleras lämpligen i avtal mellanett parterna.

Statskontoret föreslår det andra alternativet läggsatt till grund för
det fortsatta arbetet med förnyelsen DOVA-arkivens och inreav yttre
organisation. I detta ligger förslaget inrättande tjänstom av som
verkschef med direkt ledningsansvar föräven nuvarande verksam-
heter i Uppsala. Det ekonomiska för detta bör enligtutrymmet ut-
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medsambandiverksamhetenomprövningskapasredningen avgenom
1990-talet.underarkivchefernablandgenerationsskiftet

led-NMNordiskaframhåller museet attremissyttrandenaI
fördelar isplittrad ochblir attförslagetenligtningsfunktionen ser

utanförfinnsliknandeverksamhetermedförenas artDOVA somav
folkmin-samtligamellansamgåendeförordarNMmyndigheten. ett

rationaliseringsvinsterbetydandepekarochNMundernesarkiv
förtill detknytaskan närmareverksamheten ävendärmed, attsamt

samtidsdokumentation,förprojektetgemensammamuseerna
samordningframhålles strävan motVidareSAMDOK. gemensamen

riks-framhåller vidareNMinspelning. attochdatoriseringav
Ortnamnsarkivetförhuvudmannaskapetbörantikvarieämbetet överta

underförenasVisarkivetochmusiksamlingar gemen-Statenssamt att
huvudmannaskap.samt

statskontoretssig tillansluterSMSmusiksamlingarStatens
ställningfortsattaDOVAsdärmedfinner som2 ochalternativ att

tveksamsig vidareSMS ställerföredra.myndighetsjälvständig är att
verkschefställninghaskallarkivcheferna somtill förslaget att en av

uni-Uppsalatillknytningadministrativmyndighetenför hela samt en
versitet.

UHÄ förslagettillstyrkerhögskoleämbetetochUniversitets-
till-kommerDOVA-arkiven attEAPA-funktionermedserviceatt

förkla-universitetUppsalaUppsala.iuniversitetethandahållas av
fullförutsättningunderuppgifter attåta sig dessavilligtsig attrar

medangelägetdockdetfinnerUniversiteteterhålles.kostnadstäckning
universite-tillförhållandeDOVA-arkivensutredningfortsatt omen

alternativÄven tillstyrkerRiksrevisionsverketten.
adminis-förslagetavstyrkerStatstjänstemannaförbundet enom

vältillmed hänsynuniversitetUppsala atttillanknytning en nutrativ
myndighetskänne-ochkunskapsamladmedEAPA-enhetfungerande

skullesammanhållningennuvarandeDensvårligen kan ersättas.dom
statskontoretÄven problemdeSacoförlorad.sannolikt attanser

administrativ kopp-lösaskommeridentifierat knappast att engenom
förstärkasdockbörLedningsfunktionenuniversitet.Uppsalatillling

upprätthålla tjänstenskallsamtidigtverkschefeninte attgenommen
DIK-förbundet.framföresuppfattningSammaarkivchef. avsom

ledningsfunktionstärktbehovetiRA instämmerRiksarkivet av
arkivchefstjänst.omvandlingskerdettainte enavatt engenommen

administrativmedförslagetiinstämmahellervidareRA kan en
universitet.Uppsalatillanknytning
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Riksantikvarieämbetet och Statens historiska villmuseer
slå DOVAvakt förstärkasjälvständig myndighet, lednings-om som
funktionen ökaoch samverkan med andra institutioner och myndighe-

Riksantikvarieämbetet, Statens Lantmäteriverk och Nordiskater, t.ex.
Ämbetet i detta vinster gäller forskningvad och kultur-museet. ser

miljövård förutsättningaroch för behövlig förnyelse.en
l sitt yttrande 1990-08-29 framhåller DOVA myndighe-eget att

nuvarande huvudstruktur i bra instämmer iärtens stort sett men
behovStatskontorets bedömning det finns förstärka lednings-att

avstyrkerfunktionen. Av ekonomiska skäl dock DOVA tjänstatt en
verkschef inrättas föreslåroch i stället ordförandestyrelsensattsom

alltjämt skall myndighetens chef biträdd kanslichef.vara av en

D0 tillstyrkerVA

DOVA alltjämt skall .självständig myndighet vilket inne-att vara en
bär alternativ 1 från överväganden,avförs fortsattaatt
alternativ läggs2 till grund det arbetet medför fortsatta förny-att
else myndighetens och inre organisation avsnitt 6,yttreav
styrelsen får uppdrag på de riktlinjeratt utformaatt eget ansvar

behövs för verksamhetens inre organisation ochsom annan an-
svarsfördelning avsnitt 6,

instruktionen ändras så styrelsen verksledningenoch får helaatt att
ansvaretfiir verksamheten avsnitt 6,
ärenden i 30 § verksñirordningenatt får överklagas hossom avses
universitets- och. högskoleämhetet 6, samt
medel för myndighetens framdelesatt verksamhet anvisasäven un-
der anslagen fZir kulturverksatnhet, GLitt 7.avsnitt

D0 VA hemställer
medel för tjänst kanslichef tillförs denatt D0 VA from.en som
I juli 1991,

instruktionen ändras med föreskrift skallatt kanslichef finnasatt en
vid myndigheten denfr..tn. [juli 1991, samt
arvodena till styrelsens ledamöter ordförandenatt -frätnst och vice
ordföranden denhöjsfr.o.m. [juli 1991.-



l42l8 Statskontorets utredning SOU 1992

Remissomgången med anledning Statskontorets kanrapportav
visar ellersammanfattas i vissa punkter, där de olika yttrandena viss

full samstämmighet, nämligen att

förnyasverksamheten bör
verkschefledningsfunktionen bör förstärkas med

universitet löseradministrativ anknytning till Uppsala pro-en
blemen

upprätthålla arkivcheftjänstverkschef bör samtidigten som
myndigheter bör förstär-samverkan mellan andra institutioner och

kas

bibehållas samladDet samlade intrycket DOVA börär att som
föror-myndighet. Nordiska starkastden retnissinstansarmuseet som

dat uppdelning.en
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3 doldaDet kulturarvet

3.1 Inledning

Man kan med förenkling tala det materiella och icke-deten grov om
materiella kulturarvet. Det kan kallas dolda ellerdetävensenare
andliga kulturarvet. Människor bådelever i fysisk social miljö.ochen
Det dolda kulturarvet i samhället och för samhällsmedbor-agerar

bådai dessa miljöer. l detta sammanhang, för DOVAsdvs. del,garna
har det dolda kulturarvet definierats eller begränsats till vissasom
folkliga funktioner, upplevbara kanske främst hörsel dia-genom
lekt, folkminnen, musik och visor. lortnamn, storpersonnamn, om-
fattning dock allt detta knutet till fysisk miljöär eller plats.en

Det dolda och det synli kulturarvet samverkar och förutsätterga va-
randra. Utan det dolda kan inte det synliga upplevas eller tvärtom.
Dagens allmänna begrepp kulturmiljö kan därmed hämmandevara

associationen begränsas till enbart det synliga, dvs. kulturlandska-om
och dess innehåll.pet

Landets kulturmiljöskydd lagstiftning främst minnes-genom avser
märken, bebyggelse och landskapsavsnitt. Vad gäller det kultur-dolda

kan ha visst skydd den rollsägas Lant-arvet ortnamnen ett genom
mäteriverket har givits i samverkan DOVAsmed ortnamnsarkjv.
Flera motioner i Riksdagen har väckts beträffande frågan sär-om en
skild ortnamnslag. Dessa har hittills avslagits. frågaDenna skulle
dock behöva analys. En tänkbar måhändanärmare väg sär-en vore en
skild tilläggsparagrafi kulturminneslagen.

Övriga delar det dolda kulturarvet saknar egentligt lagskyddav
såvida inte klar koppling till särskild företeelse i finns,terrängenen

fast naturföremål till vilket åldrigt bruk eller traditiont.ex. ett är
knuten block, jättekast, tandvärktall Enetc. tydligareväg mot mar-
kering det dolda kulturarvets värden och betydelse bör skapasav ge-

förståelse. Grundskolan kan här spela viktig roll liksomnom en
massmedia.
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bestårutgångspunkten måste den, kulturarvetcentralaDen attvara
delar och därmedsamverkande dolda och synliga utgör en sam-av

helhet- dock i ständig förändring.manhängande

3.2 Dialekter

invånarespråkvariant för inomDialekt är ett geogra-gemensamen
skiljerDialektenområde, eller region jfr NE.fiskt bygd, sockenen

olikafrån riksspråket angränsande dialekter avseendesåvälsig som
syntaktiska. Dia-språkdrag morfologiska, lexikala ochfonologiska,

allmogemål.folkmål, landsmål eller Inomlekter kan benämnasäven
läggsspråksociologi sociolingvistikochämnesinriktningar ensom

förändringar.dialekterna och derassocial aspektmera
bildande,dialektersmed faktorer bakomDialektforskningen sysslar

språklig föränd-dessa liggeroch förändring. Bakomspridning en
ekonomiska förut-områden, politiska ochvilkasringsprocess i olika

för-språket. Därmed kanpåverkavariera och därmedsättningar kan
påverka språk ochisolering eller desshållanden lokal motsatssom

ochkommunikationenökanderiktningar. Den alltdialekter i olika
till dialekternastid bidragitpåverkan har undermassmedias senare

riksspråket.utjämning mot
med historiskainriktningtidigare antikvariskDialektologin hade en

tillstuderades i relationupptecknades ochförtecken. Dialekterna va-
inriktning. Istarkare lingvistiskforskningenrandra. Numera har en

inrikt-och demografiskmodernare sociologiskdetta avseende har en
och eko-språkbrukarnas socialaför hur de olikaning intresserat sig

lederpåverkat språkformer.ålder Dettanomiska situation, och kön
språkligatill insikt detstörre arvet.om

1600-Sverige går tillbaka till tidigtiUpptecknandet dialekterav
allmogespråketOrdbok öfver svenskatal. Johan Ernst Rietz
dialektordbok. Ienda rikstäckande1862-67 fortfarande landetsär

mån kommit tilldatateknik i vissmodern dialektforskning har an-
Umeå.vändning jfr DIABAS-projektet,

trespråkiga, dia-Många betecknas dvs. kan talamänniskor kan som
riksspråk.vardagsspråkallmogemål, lokalt och dessutomlekt eller ett

mångaspråkGränsen givetvis flytande och oklar imellan dessa är
första genuina ellerfall. Dialektupptecknandet har i hand detavsett



SOU l 992 l 42 Det dolda kulturarvet 21

ålderdomliga språket, i vissa områden så obegripligtgott försom an-
dra språkbrukarnaän själva.

Det lokala vardagsspråket i begränsad omfattningsynes vara
målinriktat dokumenterat. Däremot finns på indirektett mycketväg
omfattande dokumentationsmaterial, lokalradio,t.ex. genom men
även de inspelningargenom folkminnen.avsett t.ex.som

För dialekterna kan i detta sammanhang hänvisasäven till artikelen
Maj Reinhammari Saga och Sedav l99l. Jfr SK90,även bilaga 11.

3.3 Folkminnen

Fulkminnen jfr NE omfattar andlig folkkultur och folkbildning t.ex.
folkdiktning, folktro och festsed. Sedan 1940-talet har den do-
minerande uppfattningen varit folklivsforskningatt detär ämne som
borde innefatta alla former äldre folklig kultur. Detav ämnesområde

står folkminnena Ämnetsom nu närmast etnologin.är är en samman-
föring folkminnesforskning ochav nordisk och jämförande folklivs-
forskning och sysslar såvälmed materiell och social kultur folk-som
lore. Etnologi företrättär grund- och forskarutbildningsämnesom i
Universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå. Viss
grundutbildning sker även antal andra högskolor.ett

Etnologin sysslar huvudsakligen med studiernumera hur män-av
niskor i skilda sociala miljöer och tider formar sitt tänkasätt ochatt
leva. Studiet inriktatär det kulturområdet med dessegna euro-
peiska bakgrund. Enligt gammal forskartradition har inrikt-ämnets
ning tidigare varit det traditionella landsbygds- och bondesamhällets
kulturmönster. vilket har studerats intensiv upptecknings-genom en
och dokumentationsverksamhet. Bakgrunden föreställningenvar om
det successiva försvinnandet detta kulturmönster.av

Numera är medvetenman muntligatt traditiont.ex.om och folk-
minnen i ständigtstort nyproduceras, vilket givit ämnet in-en annan
riktning. Dagens etnologer sigägnar i allt omfattningstörre nuti-
den i historisktett perspektiv.men Detta har givit ämnet samhälls-en
vetenskaplig inriktning. Därav följer källmaterialetatt har breddats
starkt, från de traditionella uppteckningarna till observationer i da-

samhälle, tillgens massmediakulturens och konsumtionssamhällets
många yttringar. l detta ligger starkare teoretisk inriktningen och
analys kulturbegreppet i relationav till det individuella handlandet
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tillindividerfrånkan varieraStudieobjektentankelivet.och grupper
efteri sökandeochi tidlokala samhällenochregionala ettoch rum

kulturbyggare.ochkulturbäraremänniskor fungerarhur som
haetnologininomströmningarmodernaför dessaIntresset synes

dju-förverktyghar skapatsår. Genomunderökat ämnet ensenare
med invan-samhällebetydelse i dagensDettakulturanalys. är avpare

12.SK90 bilagaJfreuropisering.ochdring

Ortnamn3.4

kretsi visstid ochvissunderdefinieratsOrtnamn har avenensom
lokalitet.geografiskbestämdpåbenämningentydigmänniskor en

linjegård etc.,landskapetpunkt ilokalitet kanDenna enenvara
vattensystem.nätverk t.ex.etc. ellersockenväg, ettettyta

iorienterakunnahjälpmedelvåra viktigasteOrtnamnen att ossär
kommunikationen.språkligavid denlandskapet ävenmen

och kartorofficiellafrån demening,i vidanvänds härOrtnamn
åkerytor.kan benämnasmånamntillredovisade t.ex.somnamnen

språkliga data.lägesbestämdabetecknasdärvidOrtnamnen kan som
socialtochkulturhistorisktriksdagenhar enligtOrtnamnen stortett

samhället.ortnamnsvård ipräglat begreppetdärmedharvärde och
skallspråkligaförutom den ävenvårdeninnebärDetta rent om-att

kulturmiljön.fysiskatill denrelationfatta namnens
OAU,DOVA-myndighetenvidskerUppteckningar ortnamnav

avseendenamnlapparmängdentotala ort-DenDAG, DAUM.DAL,
sidanVidmiljoner.uppgå till tiotordeDOVAinom avcanamn

LMV,koncentrerad tillkartproduktionenDOVA finns somnumera
nationellfungerauppgifttill1974 har ortnamnsmyn-sedan att som

och fungerafastställabefogenhetinnebärdighet. Detta att ortnamn
tillDetta kommerortnamnsverksamhet.statligsamordnare avsom

liggerl detta närakartorna. ävenpå de officiellauttryck ett samar-
viktigasteLMVsRiksantikvarieämbetet, ärDOVA ochbete med som

samrådspartners.
församarbetsorgantill LMV,Ortnamnsrådet, knutet är ett myn-

bevaka iintressenharorganisationer ort-ochdigheter attsom
RAÄ universiteten,ochDOVA, LMVnamnsvården ävenförutom

sameorganisa-Hembygdsförbund,Sverigesspråknämnden,Svenska
och Vägverket.Postentionerna,
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Vad gäller LMVs roll ortnamnsmyndighet hänvisas tillsom en
från LMV 1991-06-26rapport Ann-Christin Mattisson. Där beto-av

bl.a. det internationellanas och betydelsenengagemanget den ort-av
namnsutredning tillsattes 1980 SOU 198245som och bl.a.som
ledde till inrättandet ortnamnsrådet i ortnamnsfrågor.av

Det har inom utredningsuppdragetrymts närmare analyseraatt
LMVs roll ortnamnsmyndighet. Vissa allmännasom kommentarer
vad gäller i sin egenskap kulturarv kannamnen sin plats.av vara
Namnen på de officiella kartorna har nomierande funktion. I bak-en
grunden finns här den under 1920-talet framväxande ortnamnsforsk-
ningen med Jöran Sahlgren portalnamn. Det intressesom vore attav

hur detta komveta påverka utformingenatt de officiella kartorna,av
dvs. hur där återgavs. Detta gäller inamnen synnerhet relationen
mellan den normerade språkformen och det lokala språkbruket. Det
kan inte uteslutas vissa vetenskapligaatt paradigm kom att styra
behandlandet denna del kulturarvet.av av

Den ekonomiska kartan innehåller l miljon Av dessaca ärnamn.
25 % nyuppteckningar ica samband med fältarbeten i samband med

karteringen, vilka därefter excerperades och tillfördes ortnamnsarki-
Det vidareär givetvis självklartven. arkivensatt mängderstora upp-

tecknade smånamn platsbrist kom redovisas påav kartan.att Den
ekonomiska kartans upprättande torde dock mycket betydandevara en
namnuppteckningsverksamhet, därtill med exakt lägesbestämning. I
detta arbete deltog Riksantikvarieämbetet med insamlandet storav en
mängd kulturhistoriskt intressanta namn.

Inom LMV pågår arbetet med ortnamnsdatabas. En viktigen ut-
gångspunkt den ekonomiskaär kartan. Ett fullföljande denna skulleav
skapa unika förutsättningar PÅför digitala namnkartor. LMV i Gävle
finns vidare långt framskridna planer Karteum, dvs. institu-ett en
tion för presentation landets unika kartskatterav medäven vissmen
utbildning och forskning. I detta skulle kunna fåortnamnen viktigen
roll.

Datoriseringen ortnamnsbeståndet viktigav är uppgift. Teknikenen
finns upparbetad liksom omfattande försöksverksamhet,en både av
LMV och Centralnämnden för fastighetsdata och i viss mån av
DOVA-arkiven. Sverige har i dessa avseenden unika förutsättningar

världensgenom att främstaett ländervara av vad gäller kartproduk-
tion. Till detta kommer unikt materialett i form historiska kartor.av
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samhällsuppgiftdettaperspektivet storinternationella ärdetI aven
dignitet.

vadverksamhetupptecknandesinfortsätterDOVAVikten attav
framhållits.harnyproduktionenständigagäller den namnav

bakgrund ellerfolkligdetsig ärproduceras,Namn engenomvare
försvinnerochförändrasdeövergripande behov,utifrån samhällets

ickefå dendelarfrån Detkartan.därmed ärkanskebruk och avur
människormycket förbetyderkulturenmateriella somsomsom

frustrerande.kännskartorförändringarellerFelstavningarnamn.
förmedlainstrumentviktigastesamhällets attdärmedKartan är en av

upprätthålla kulturarvet.och

folkmusikochfolkvisorPersonnamn,3.5

SturedenliggerhanteringDOVAsförTill grund avpersonnamnav
personnamnsarkivutredningenverkställdaBensonSvenAllén och

tillhänvisasbegreppsbildningochhistorikbakomliggande1978. För
förcentraltfickDOVAledde tillUtredningen ettdenna. ansvaratt

medeltidaSverigesinordnandetmed personnamnavpersonnamnen
gjordpersonamnskommittéVetenskapssamhällets excer-1984. En av

Umeå förvarasochtillöverfördes1520efterpering nunamnav
förmaterialet närva-bearbetningegentligNågonDAUM. synesav

namnforskning ibreddadplaneradtillMed hänsynske.rande en
ortnamnsarkivet itillmaterialdettaåterförandeUppsala, torde ett av

rimligt.Uppsala vara
centralaNEartiklar iutförligajfr. ärfolkvisorochFolkmusik

jfrstadskulturpåverkanunder etc.allmogekulturuttryck för avmen
hellerhär,dettaanalys göres124. NärmareSK90, bilaga av

imåhända någotgäller denVad apartjazzen. samman-senare,av
disku-decennierunder tidigareanknytningenfolkligakan denhanget,

iundersökningförsig närmareövrigt iför ämneDetta är ettteras.
SVA.förprojektlämpligtform av
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4 De skilda enheterna inom DOVA

DOVA är följande arkivenhetersammansatt av

Dialekt-, och folkminnesarkivet Göteborgiortnamns- DAG
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund DAL
Dialekt-, och folkminnesarkivet i Umeåortnamns- DAUM
Ortnamnsarkivet i Uppsala OAU
Arkivet för ordbok Sveriges dialekteröver OSD, Uppsala
Arkivet för ordbok Sverigesöver medeltida SMP,personnamn
Uppsala
Svenskt visarkiv SVA, Stockholm
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ULMA

Följande korta presentationer följer i princip den sammanställning
DOVA har fogat till sin anslagsframställning avseende medel för
forsknings- och utvecklingsinsatser bå 199394-199596. l detta ma-
terial och till den fördjupade anslagsframställningen finns fogat en
serie analyser de skilda arkiven, vilka kort refereras ochav
kommenteras efter presentationen.

;Vidare hänvisas till SK90, bilaga sid. 4 ff, där förhållandevis- en
klargörande redovisning ges.
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DOVA-arkivens verksamhetsområden

Huvudansvaret för undersökningsarbetet fördelat mellan arkivenär
följande enligt DOVA 1992sätt

Län landskap Huvudansvar för

Dialekter Ortnamn olkminnenF

AB Stockholms ULMA OAU ULMA
C Uppsala ULMA OAU ULMA
D Södermanlands ULMA OAU ULMA

ÖstergötlandsE ULMA OAU ULMA
F Jönköpings DAL OAU ULMA
G Kronobergs DAL OAU ULMA
H Kalmar OAUDAL ULMA
l Gotlands ULMA OAU ULMA
K Blekinge DAL OAU ULMA
L Kristianstads DAL DAL ULMA
M Malmöhus DAL DAL ULMA
N Hallands DAL OAU DAG
O Göteborg och Bohus DAG DAG DAG

Dalsland DAG OAU DAG
ÄlvsborgsP utom
Dalsland ULMA OAU DAG

R Skaraborgs ULMA OAU DAG
S Värmlands ULMA OAU DAG

ÖrebroT ULMA OAU ULMA
U Västmanlands ULMA OAU ULMA
W Kopparbergs ULMA OAU ULMA
X Gävleborgs ULMA OAU ULMA
Y Västernorrlands ULMA OAU ULMA
Z Jämtlands ULMA OAU ULMA- ,AC Västerbottens DAUM DAUM DAUM
BD Norrbottens DAUM DAUM DAUM
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Ulma Uppsala

Uppsala landsmålsarkiv har sina deni verksamtet, bedrevsrötter som
de börjani 1870-talet grundade landsmålsföreningarna vidav av

Uppsala universitet. En institution kallad Undersökningen svenskaav
jlkmål inrättades 1914. Benämningen på dess arkiv, Landsmåls-
arkivet, kom inofficiellt användas hela verksamheten.att om

Därför 1928 detta med undertiteln Institutet förnamn
undersökning svenska dialekter och Afolkminnen. Tillägget folk-av
minnen gjordes eftersom särskild folknzinnesavdelning samtidigten
knöts till arkivet, i helhetsin .förstatligades 1939 undersom namnet
Landsmål- och.ñilkminnesarkivet i Uppsala.

Arkivtjärzsten förenades med1948 den nyinrättade professuren i
nordisk och .jäinñirande f0lklivsfor.skning, folkloristisk..särskilt Först
1967 lösgiordes professuren från Ulma då fick chefs-som en egen,tjänst.

År 1952 tillkom fonogranzavdelriingen, dockverksamhet hadevars
påbörjats redan I 935.

När Ulma 1970 knöts till den nybildade myndigheten DOVA, än-
drades till Dialekt- folkminne.sarkivetochnamnet i Uppsala. Den
hävdvunnaförkortningen Ulma bibehöllsz

Publikationer
Skrifter utgivna Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsalagenom-
A Folkmål
B Folkminnen och folklore
C Lapskt språk och lapsk kultur
D Dialektordböcker från Dalarna, Gotland och andra landskap
Tidskriften svenska landsmål och folklivsvenskt-
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OAU Uppsala

Den 1903 tillsatta Kungliga från kalladortnarrznskomnzittén, 1930
Kunglsa blevortnamnskommissionen, under-sin .systematiskagenom
sökning Sveriges till det bl.a.upphovet på initiativortnamnav av
kommitténs sekreterare Jöran Sahlgren Uppsala inrättadei 1928
Svenska ortnamnsarkivet SOA. Sahlgren, från blevstartensom ar-

föreståndare,kivets erhöll nordisk1930 personlig professur i ort-en
Vidnamns hans 1950 gjordes tillpensionering professuren

ordinarie, den förenades medoch fram till 1960 chefskapet för ar-
SOAkivet. anslöts 1970 till den nybildade myndigheten DOVA, var-

vid benämningen ändrades till Ortnammrarkivet Uppsala OAU.i
Ortnamnskommissionen, dittills hade SOAss styrel-fungeratsom som

upphörde därmed, dess vetenskapligaoch uppgifter övertogsse, av
0A U.

0AUs undersökningsområde omfattade helaursprungligen riket,
somframgår DAG,uppgifterna DAL och. DA UM ärmen av ovan om

undersökningsonzråde0AUss begränsat såtillvida iatt ortnamnen
Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs länoch. Bohus Väster-samt
bottens Norrbottens itndersöks andralän något dessa arkiv.och av av

Vad fastställandegäller statliga ortnamnsundersökningar och av
ärendena enligt DOVAs 0A Us chefinstruktionavgörsortnamn av

den rådgivande nämnden vid faststäl-hörande OAefter för ochav
lande på undersökningsom-ortnamnsarkivsinomort annatav namn
råde yttrande berördfrån arkivchefefter

Publikationer
Sveriges ortnamn-
Meddelanden-
Källskrifter-

UmeåDAUM

decem-Inför planerna Umeå konstitueradespå iuniversitet iett nytt
ber 1952 landsmål- ortnamnsundersökningenKommittén för och i
Övre Norrland, hade verkat sedan 1951.interimistiskt Dettasom
ledde 1954 inrättandettill .stiftelsen Folkmåls- folkminnesun-ochav

FFÖN,dersökningen Norrlandi kalladfrån 1967 Folkmåls-övre
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och folkminnesinstitutet för Norrland.övre Institutets verksamhet be-
kastades Umeå stad de bådaoch landstingen Västerbottensiav och
Norrbottens län. Det anslöts 1971 till myndigheten DOVA med be-
nämningen Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå DA UM.

Stiftelseninstitutets arbete startade formellt den 1 januari 1955. Det
skulle bedrivas i samarbete mednära Landsmålsarkivet i Uppsala,
ULMA. Från 1981 heter arkivet Dialekt-, och folkminnes-ortnamns-
arkivet Umeåi med bibehållen förkortning DA UM.

Enligt DOVAs gällande arbetsordning Daums under-utgörsnu
sökningsområde de två nordligaste länen, Västerbottens ochav
Norrbottens lån.

Publikationer
Skrifter utgivna Dialekt-. och folkminnesarkivet iortnamns-av-
Umeå.
A Dialekter
B Namn
C Folkminnen och folkliv
D Meddelanden
Övre Norrlands ortnamn-

DAL Lund
Föreningen för Smålands bildadesminnen i Lund 1861 för att åt ef-
terverlden upptecknafacta dataoch .språk seder, och sång.om saga
Skånska landsmålwireniizgen SkL, tillkom 1875, ägnade åtsigsom
skånska dialekter, folkvisor och folkminnen. Dessa föreningar följdes

småländska, blekingska ochsnart halländska landsmålsföreningar,av
samlingar grunden för DALsutgör verksamhet.vars Landsmålsföre-

ningarnas verksamhet dog på 1890-talet, dock med undantag;ut ett
Skånska landsmålsffireningen levde kvar.

Landsmålsföreningarna Lundi fick efter .sekelskiftetrenässansen
De fick 1916 bl.a.centralstyrelse, den lotterimedelen som gav genom
bekostade insamlingen fastare form. Samlingar och. verksamheten
förstatligades 1930, varvid Landvmålsundersökningarna Lundi inrät-
tades. Namnet Landsmålsarkivet Lundi LAL användes redan från

blevdet officielltstarten, först 1939.men
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däremotortnatnnsundensokningar omLandsmålsföreningarntzs togs
Sydsvenskastartade ort-.SahlgrenJöranbl.a.1925dethand avav

Först närverkade Skåne.ihuvudsakligenSOS,namnssällskapet som
myndighetennybildadedeninlemmades i1970[ALmyndigheten

iortnamnsarkivetochDialekt-benämningenmed dendåDOVA, nya
förockså ort-uppgiftenformelltarkivet att svarafickLund DAL.

Skånelänen.bådadeinamnsverksamheten
dialek-.sydsvenskadegällervadundersökningsområdeArkivets

Halland,Blekinge,landskap,deskälnaturligaomfattarterna av
lundensiskadeÖland, varifrånSmåland ochSkåne,

rekryterades.medlemmarochstudenterlandsmålsfäireningarnas

Publikationer
LundiortnamnsarkivetochDialekt-utgivnaSkrifter genom-

Skånes ortnamn-

GöteborgDAG

fornminnesñireningsverk-länsBohusochGöteborgsmedsambandI
iortnamnsundersökningarnaochdialekt-inleddes1897-1902samhet

skär-ochkust-Åren uppteckningarbedrevs1916-17 avGöteborg.
vidLäraregöteborgare.enskildabekostadelänet,igårdsnamn av

förInstitutet1918 ort-frånStyrelsen1917grundadehögskolan
OrdenIODG.högskolaGöteborgsviddialektforskningochnamns-

1962Göteborgi mot1954utbytteshögskolaGöteborgs motvid
dåanslötsoch1962lODGförtstatligadesuniversitet.Göteborgsvid

ochDialekt- ort-Underspråk.nordiska namnetförInstitutionentill
DOVA-arkiv.1974IODGblevDAGGöteborg ettnamnsarkivet i

folkminnesföreningenVästsvenskastartade 1919lärareHögskolans
1926fick namnetDetfolkminnesarkivet.Västsvenska senareoch

frånhögskolaGöteborgsvidfolkminnesfonskningförInstitutet
folklivs-förInstitutetBenämningenuniversitet.Göteborgs1962

Även dettaförfolklore.tilländrat19701966infördesforskning
1979,DAGDOVA-arkivettillanslötsDetförstatligades 1962.institut

folkmin-ochDialekt-,tilländrades ortnamns-varvid arkivets namn
DAG.förkortningbibehållenmedGöteborgnesarkivet i

under-Dalslandlänsoch BohusGöteborgshadeIODG samt som
ULMA,medsamarbeteDalsland idialekter,säkningsområde för
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medan ortnamnsverksamheten inskränktes till Göteborgs och Bohus-
län. Institutet för folklore hade sin huvudsakliga verksamhet begrän-
sad Göteborgstill Älvsborgs,och Bohuslän Skaraborgs ochsamt
Värmlands län i samarbete med ULMA och Hallands län samarbetei
med LUF. Beträffande DAGss ansvarför undersökningsarbete enligt

gällande arbetsordning för DOVA.nu

Publikationer
Skrifter utgivna Dialekt-, och folkminnesarkivetav ortnamns- i-

Göteborg
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län.-

SVA Stockholm
Svenskt visarkiv SVA grundades 1951 på privat initiativ och funge-
rade under sinaförsta nitton år stiftelse. Till börja medsom en att var
uppgiften främst registrera och .systematiseraatt .svenskspråkiga
vistexter. Under 1960-talet ökade det ekonomiska stödet från staten

därmedoch personalresurserna, så ambitionerna kunde höjas.att
Sedan 1968, då inspelningsverksamheten startade, ingår den in-även
strumentala folkmusiken SVAsi undersökningsobjekt. SVA förstatli-
gades 1970 inlemmadesoch i DOVA. Sedan 1978 har arkivet också

avdelning dokumentationfören svensk jazz.av
SVAs undersökningsområde omfattar hela landet inbegriperoch

samisktäven och finskt folkmusikmaterial Sverige.i Arkivetfungerar
också centralinstitution för vis- och jolknzusikforskningsom och re-

därförgistrerar barainte det materialet likartatävenegna utan mate-
rial andrai institutioner. Av .säidant material anskajfas kopior.

Publikationer
Sveriges medeltida ballader-
Svenskt visarkivs handlingar-
Skrifter utgivna Svenskt visarkivav-
Meddelanden från svenskt visarkiv-
Folkli visor utgivna och kommenterade Svensktga visarkiv- av
Publikationer från jazzavdelningen, Svenskt visarkiv-
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UtgivenÅrsbok folkmusikforskning.och avför vis-Sumlen.-
visforskningförSamfundetochvisarkivSvenskt

visarkivfrån SvensktTraditionsinspelningarSverige.iFolkmusik-
jazzhistoriaSvenskSkivantologin-

UppsalaSMP

medeltidabehandlade togsordbok avpzersortnamntillInitiativet en
År 1947Modéer.Ivarprofessornsedermeradocenten,dåvarande

aka-bedrevs iarbetetochVitterhetsakademinansvaretövertogs av
DOVA-iordboksföretagetinordnadesDå1984.tillregidemiens

medeltidaSverigesOrdbok per-för överArkivetmyndigheten som
10e1967. Detordboken utkom senaste,häftetDetförsta avsonnamn.

1991.häftet, utgavs

Publikationer
medeltidaSverigesOrdbok personnamnöver-

UppsalaOSD

dialekterSverigesordbok togs ur-utarbeta övertillInitiativet att en
be-OrdboksarbetetAkademien.AdolfsGustavKungl.sprungligen av

Humanistiskafonten,Humanistiskabidragmedflertal årdrevs avett
Hamanistisk-samhälLvvetenskapligaforsk-ochHFRforskningsrådet

myndigheteniinordnades 1984OrdboksjföretagetHSFR.ningsrådet
Ordboks-dialekter.SverigesOrdbokför overArkivetDOVA som

materialsanzlingsammanställainneburitprimärt enarbetet har att
huvudsak skettvilket iordlappar,miljonernärvarande drygt sjuför

dialektarkiveni samtordlappssamlingarna genomkopiering avgenom
alltifrånkällortrycktaochhandskrivnaexcerperingkopiering av

förarbetenödvändigtinsamlingtstiden har etthelaUnder som1600.
bearbetningvetenskapligkvalificerad,bedrivitsredigeringeninför en

linjer.källkritiskadels efteretymologiska,dels eftermaterialet,av
Ett förstaprioriterats.ordboksartiklarredigeringenharSenare av

1991.utkomordbokshajte

Publikationer
dialekterSverigesOrdbok över-
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Sammanfattning
En verksamhetsanalys inför FAF avseende ULMA, OAU, DAL, DAG
och DAUM inlämnades till DOVAs styrelse Josef Rydén 1992-02-av
20. Där uttrycktes för insamlingsverksamhetens framtidoro och de
knappa till detta finns, inte minst förresurser ULMAs del. Ensom
motsvarande analys avseende Svenskt Visarkiv gjordes inför FAF av
Folke Bohlin, konstaterar För hela SVA gäller enligtattsom min
mening resultatet mycket tillfredszvtällande.att är Sigurd Fries FAF
Bilaga 5 C har analyserat OSD och SMP och framhåller den under-
bemanning råder. Han betonar viktenäven utgivandetsom attav av
Sveriges OAU bör fastareortnamn organisation.ges en

En sammanställning DOVA-arkivens antal anställda och årsar-av
betskrafter diagram visar total övervikt för Uppsala-arkiven. Deen
regionala arkiven i Umeå, Lund och Göteborg förhållandevisär svaga
i dessa avseenden, samtidigt verksamheterna splittrade. Note-ärsom

kan DAL med sina tvåatt verksamhetsområden,ras dialekter och ort-
någotär bådestörre DAGän ochnamn, DAUM med sina verk-tre

samhetsområden. Skulle DAL erhålla den saknade folkminnesdelennu
tillförandet universitetets folklivsarkiv,genom skulle denna regio-av

nala obalans sig ännute större.
Man kan fråga sig de regionala enheterna, särskilt de i Umeåom

och Göteborg, alltför små förär kunna fungera väl institutio-att som
med de uppgifter de har. En resursförstärkningner angelägen.synes

Noteras kan vidare DOVAs administrativaatt del liten och för-är
hållandevis billig.

Sammanställning samlingarna jfr SK90, bilaga 18av
Antal lappar bladoch. Antal fonøgram
Dialekter Ortnamn

Uppsala 5 lOO 000 8 800 000 16 000
Lund DAL 3 720 000 l 250 000 6 500
Göteborg DAG 700 000 190 000
Umeå DAUM 2 000 000 6 600
Därtill kommer omfattande folkminnesanteckningar i Uppsala. Göteborg
och Umeå. Nämnas kan vidare OSDs totala antalatt excerptblad uppgår till

7 000 000 och SMPs till 850 000ca jfr SK90.ca
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5 DOVAs verksamheter

5.1 Forskning

DOVA har i enlighet med regeringens direktiv till kulturområdets
myndigheter för anslagsframställning forskning beskrivit sinaom
forskningsuppgifter i förhållande till följande funktioner a intern
forskning, b sektoriellt forskningsansvar och kunskapsuppbyggnad,
inklusive rollen beställare och samordnare forskning,som cav samt
uppgiften basinstitution för forskarsamhället forskarservicen.som
DOVA har uppskattat 60 % verksamhetenatt omfattarca av
forskning.

Den interna forskningen markeras publikationer och skriftserierav
och de vetenskapliga artiklar handläggarna publicerar i utomstå-som
ende, ofta internationella tidskrifter. Den volymensammantagna pu-
blicerat material imponerande.är Man har dock från DOVAs sida
framhållit vikten pågående och planeradeatt atlas- ochav ordboks-
verk på central och regional nivå måste fullföljas. Detta gäller inte
minst fullföljandet slutgiltig rikstäckningmot vad gäller ortnamns-.
serierna. I detta avseende kan ambitionsnivåerna vad gäller redovi-
sade diskuteras. Olika modeller föreliggernamn där. För folkminnen
finns för närvarande ingen planerad rikstäckande utgivning av samma

ortnamnserierna.typ som
I det sektoriella forskningsansvaret har DOVA funnit att ansvaret

för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden under år komplet-senare
ettmedterats ökat för allmän forskning och utbildning.ansvar Detta

tillär delar följdstora universitetsämnenasen omstruktureringav
andra forskningsområden.mot Detta gäller inte minst etnologin men
språkforskningen.även Namnforskningen har den klaraste universi-

tetsanknytningen Uppsala-professuren. Förgenom dialektforskning
spelar professuren i Nordiska språk i Uppsala viktig roll.en

DOVA framhåller 1992 vidare, rollen beställareatt ochsom sam-
ordnare ämnesspecifik forskning har förändratsav år Desenare
monografier och avhandlingar, i DOVAss förutämnen kunnatsom
påräknas vid högskolefrpvrittttiønerna, måste [framtiden förerrädesvis
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dialekt-huvudsakligen ochinomproduceras DOVA,inom ort-
SVA.mindre folkminnesarkiven ochutsträckningnamnsarkiven, i

betydelse forsk-central inombasinstitutionerFunktionen är avsom
dvs. dialektologi,ämnesomrâdena,de berördautbildning iochning

diktning.med folkligetnologi folkmusikforskningochonomastik,
berörda högskoleinstitutionerinriktad påServicen främstär men

meddelasämnesöverträdande omfattningprojekt. lgäller storäven
undervisning information ihandledning ochsida ochDOVAsfrån

massmedia.

publiceringsuppgifterLångsiktiga forsknings- och5.2

långsiktigamaterialet. Deutgår från insamladedetforskningIntern
Ordbokfrämstpubliceringsuppgifterna överochforsknings- är

folkmålen idialektordböcker,OSD, regionaladialekterSveriges
DAL,häradGöingefolkmålen i VästraULMA,Dalarnaövre

inomALE,EuropaeDAG, Atlas LinguarumordbokBohuslänsk
Skånesortnamnsutgåvorna SverigesULMA, ortnamn,ortnamn,

Övre ortnamn,NorrlandsBohus län,Göteborgs ochOrtnamnen i
medel-SMP, SverigesmedeltidaSverigesOrdbok över personnamn

Åkers ochFolklivet iGustaf Eriksson,SMB,tida ballader samt
lexikalaVisarkivetskommerULMA. Till dettaRekarne härader

låthandbok.ochvis-
föravslutande inomförberäknad tidsammanställningEn ramenav

uppgifterDOVAsföljandeenligtkanbefintliga görasresurser
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Tabell 1
Sammanställningar långsiktigaDOVAs projekt enligt
DOVA 1992

Påbörjat år Beräknas årAntal Totalt ca
ungefärligt avslutas efter 1990

Ordbok Sverigesöver
dialekter 1955 år 2035 45 80
Folkmålen i Dalarnaövre 1960 år 2010 20 50
Folkmålen i
Västra Göinge härad 1979 år 1995 5 15
Bohuslänsk ordbok år 2025 35 40-
Sveriges ortnamn 1906 år 60 150
Skånes 1958 årortnamn 2060 70 100
Ortnamnen ii
Göteborgs och Bohus län 1923 år 2010 20 90
Övre Norrlands 1980 år 2040ortnamn 50 60
Sveriges medeltida

0201947 år 2010personnamn 65
Sveriges medeltida
ballader 1980 år 2000 10 20
Gustaf Eriksson etc. 2000 10- -

DOVA framhåller vad giller .serien Sverigesatt skulleortnamn en resurs-
förstärkning med fyra kompetenta ortnamnsjfrrskare kunna innebära ett
iirdi .ttällrznde till omkrin år 2050. I all8 kan räkna med 2100-ZI annat man. .talet.

Sammanställningen visserligenär inte helt dåexakt olika för-ovan
beredelsetider finns, belyser i princip långsiktigheten. Dettamen gäl-
ler särskilt ortnamnsutgåvorna, där Sveriges det i särklassärortnamn

långsiktiga företaget inommest DOVA. Man i fallvärstaser ett av-
slutande 150 år. För vissa andra företag situationenom ca är ljusare

relaterar den återstående beräknadeom man tiden till redan investe-
rad tid.I vissa fall företagen såär starkt personbundna, avslu-att ett
tande förutsätter intensiv vidareutbildning, kanske generationerav
handläggare.

Samhället investerar således DOVA och till låstagenom stora synes
för publicering det ickemateriellaresurser kulturarvet,av särskilt vad
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långa tidsperspektivdå under demå betänkaMangäller attnamnen.
samhällsförändringar medständigamed skersighär rör nypro-man

kulturarv.duktion av
samtidigtnytänkandeprövning ochFörhållandena kräver ettmen
följandebl.a.kan innebärakapitalförstöring. Dettaundvikande av

ambitionsnivåeromprövning av-
distribu-snabbareADB-teknik ochsatsningstörre gemensam-

tionsformer
i verksamhetenaktörerantaletbreddning av-

stödinsat-universitetsinstitutionerfrånstörre genomengagemang-
från grundutbildningser

Det till samhällsnyttan.långsiktighetenrelateranödvändigtär att
medvisa sigVerksamhetsinriktning kanDOVAsförnyelseEn av

ak-åstadkommaföromprioriteringarvissanödvändighet kräva att en
snab-därmedkulturarv,aktuellare ävendokumentation etttivare av

långsiktiga företagen.avslutande debare av
publiceringsuppgifterna kom-ochforsknings-långsiktigaTill de

planerade1992 radsammanställningDOVAsenligtdessutom enmer
jfr SK90projekt

dialektgeografisk atlasSvensk-
ortnamnsatlasSvensk-

häradsmålsocken- ochOrdböcker över-
estlandssvenska dialekterOrdbok över-

dialektordbokTornedalsfmsk-
lexikonUmesamiskt-

Mälarlänenoch byalag iByar-
Samisktfolkminneslexikon-

högtiderlivetsMonograñer över-
SVAvårt massmediumförstaSkillingtrycket --

SAVAfolkmusikrevivalInternationell-
Sverigejazzorkestrar iochjazzmusikerhandbokLexikalisk över-

1960 SVAföre

sammanställningari formförbereddadelvisskilda projektenDe är av
atlasprojekten finnsbåda förstnämndadeVad gällerprovartiklar.och

ochLantmäteriverketmedi samarbeteförutsättningargoda att
dialektgeograñskaoch denfastighetsdata GävleförCentralnämnden
och arkivmässigatekniskaUmeå DIABAS samordnadatabasen i



SOU 1992 DOVAs142 verksamheter 39

förutsättningar till ett framgångsrikt resultat. Omfattande förarbeten
finns. Av de övriga kan konstatera fyra har dialektologiskattman
inriktning, två folkminnesinriktning och fallande inom Visarkivetstre
område. byalagEtt projektförslagen, Byar och i Mälarlänen,av synes
kunna samarbetsprojektutgöra med kulturgeograñsk forskning.ett

I relation till de långsiktiga forskningsföretagen förefaller bådade
atlasprojekten de intressantaste.vara

Sammanfattningsvis kan vad gäller forskningen inom DOVAman
konstatera följande

huvuddelen används i linje med tradition harav resurserna en som-
sina i 1800-talrötter och tidigt l900-tal
forskningen utgår från befintligt material inom DOVA-
universitetsanknytningen mestadels otydligär bortsett från hand--

handledningläggarnas insatser i undervisning och

Om det sektorsansvaret anför DOVA 1992 följandeegna

Utvecklingen har inneburit DOVA-arkiven. ökat, såatt attansvar
de inte bara denansvararför arkivmässiga dokumentationen inom
områdena dialekter, folkminnen. visor och. folkmusikortnamn, utan

i vidgaräven omfattning .stårfiir upprätthållande den vetenskap-av
liga kompetensen inom åtminstone vissa dessa ämnesområden.av- -
Enligt skrivningen i forskningsproposition 198384 kan DOVA be-
traktas sektoransvarigtettsom organ.

5.3 Insamling

DOVA-arkiven bygger IOO-årig insamlingsverksamhetänen mer
och excerpering. Sedan 1930-talet har inspelningsverksamhet bedri-
vits, i något fall Umeå i form modernnumera video-teknik. Ettav
centralt instrument för folkminnesuppteckningar frågelistorna. Enär
sammanställning frågelistor från ULMA frånoch Folkminnesarki-av

i Lund LUF, utarbetadevet under 1980-talet, kan ha sitt intresse
Tabell 2. En intressant skillnad kan En del ULMAsnoteras. stor av
frågelistor behandlar fest och högtid 33 %, mindre del barn-en
domungdom 16 %. För LUFs del proportionernaär de omvända
5 % respektive 29 %. Det bör dock påpekas LUFs insamlande iatt
högre grad ULMAsän individuella forskningsprojekt.styrs Ibådaav
fallen finns klar nutidsorientering och det föreliggeren också sam-
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insamlingsverksam-båda institutionernasmellan deband och utbyten
het.

enligt dettafrâgelistornaförefallakan detallmäntRent omsom
karaktär.oförargligochpassivtämligenharsmakprovkorta en

ställ-politiskaochkönsrolleravseendedjupgåendeMera ämnen, t.ex.
insamlingsverk-Vid ULMAtillningstaganden, vartas upp.synes

år för50 sedantalför i rundaaktivfrågelistorviasamheten mest ca
uppgifts-Antaletnågot.tilltagitåter hanedgångsperiodefteratt en
delen100 för störreobetydligt knappastdock överlämnare avär

hagallupundersökningari formteknikModernarelandet synesav
iprövats.

Tillhandahållande5.4

för forskare,basmaterialtillhandahållare stu-DOVAs avansvar som
fungerande.vältillochsjälvklarallmänhetochdenter synes

utomståendeförarkivvården, ettliggerI detta även ensom ger
intryck.gediget

Vården kulturarvet5.5 av

DOVAtydliggjord inomkulturarvsvården fögaärallmännaDen
beteckningsre-ortnamnsvården jfrgällerfrånbortsett ansvaret var

formen.
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Tabell Frågelistor2 använda vid ULMA och LUF under
1980-talet

ULMA l 980-89 LUF 1980-88
Hälsokost Saffran
Vad gjorde du skolrastenta Vad gjorde du skolrasterna

Fritid nöjesresor, sommarbostad,Vad dugör rasterna
hemmasemester, sommarlov

Vasstäkt Måltider och bordsskick
Midsommarfirande När elektriciteten kom
Första majñrande Födelsedagen
Sängar och Sötvattensñskesovvanor
Kvinnan i dagens jordbruk Bokmärken och seriebilder
Julñrande Min barndomsbild
Ungdomskultur Ängslig och rädd

Telefonens införande ochNär använd-elektriciteten kom
ning

Namnsdagsfirande och namnval Ungdomen och nöjeslivet
När maskinerna kom gårdentill Vatten och avlopp
Studenternas vårtraditionei Hembygd och hembygdskänsla
Studenternas vårfirande Bygdeoriginal
Årets festseder Sällskapsdjur
Drömmar och drömtydning Ljus och mörker
Kökets redskap och maskiner Ung fyrtiotalet
Moderna festseder
Föremålens betydelse
Televisionen
Släkt och familjesägner
Har du fått hjälp, blivit botad
Kläder
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Några6 allmänna kommentarer

6.1 Den ideologiska grunden

Bland de arbeten analyserat den ideologiska bakgrundensom till de
verksamheter DOVA åt.sigägnar dvs. detsom samhällsuppdrag
myndigheten har, väljes här artikel Agneta Lilja ULMA Frånen av
utopi till idéerrutin verksamhet Seminarieunderlag för FUom en-
den 18 december 1991. Hennes perspektiv heltär naturligt ULMAzs,

torde mångti och mycket gällamen hela DOVA. Lilja hänvisar till en
statlig utredning rörande folkmåls och folkminnesinsamlingen i landet
SOU 192426. Denna utredning är allmänt intresse ochstort börav
relateras till den brytningstid rådde den kom.när Man måstesom
betänka då den allmännaatt rösträtten endast någravar år gammal.
Utredningen 1924 klart rollfördelningsynes samhälletsse en ansvar
för urkundernas insamlande och bevarande och vetenskapens uppgift

analysera materialet.att Man i detta vetenskapliggörandeettser av
arkivens verksamhet Lilja 5. Från Uppsalas sida betonades. attman
det den svenska allmogekulturen såsomvar den tedde sig under 1800-
talet huvudsakligen skulle dokumenteras.som Lilja 6 analyserars.
detta och skriver ur ULMA-perspektivet

Genom datera och karaktäriseraatt konflikten och nedbrytnings-
mekanismerna förstörelseverket .skärps definitionen undersök-av
ningsobjektet ytterligare. Det är den vid 1800-taletsresterna mittav
sprängda, uråldriga kulturen och traditionen, det gäller isom attnu
sista stund till SOU 192426ta 3. Härfinnsvara 1800-talets redans.
passerade därföroch relativt lättdefinierbarøt allmogekultur, vars
lämningar det gäller rädda, ittmejsladatt objekt för ULMAssom un-
Iersökningar.

Den allmogekultur vill rädda består dock inteman änav en, om an-
frätt, helhet forskarnautan uppgjord modellav delaren av i eller
bitar, dvs. rad sakområden. Dessaen mycket detaljerat, såanges att
föremålen för utforskningen den svenska allmogekulturen blirav
tydliga
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åskådning lynnesart.Folkets och

näringsliv.Folkets
.sy.s.slorna.de dagligaHemlivet och

läkedomsjförjfarande.ochFolkhygien
Familjen.

byförfattningenoch.bysamhällets formerSamfundet. yttre
etc...

dans.med spel, idrott ochochLekar nöjen
måleri.med ornamentik ochBildande konstutövning

ordspråkmed gåvoroch visor,Diktning m.m.sagor
dans-gånglåtar och..sångenmed locklåtar vallåtar,ochMusiken10.

melodier.
bruksmål och.stadsdialektendialekter,landsbygdensSpråket,1

dyl. 4a.a. s.
sakområdenlagd. Dessaideologisk grundviktigDärmed envar
klassiskaradgrund komUr dennafå central betydelse.kom ar-att en

analyserar kon-Liljadecennierna. Agnetafrån debeten, även senaste
betänkerdel, icke ointressantför ULMAssekvenserna attom man

för l7DOVAfolkminnesdelen inomvad gällerULMA svararensam
ingår ULMAFör andra länför 13 län.gäller dialekterlän, vad som

andramedULMA komDOVA-arkiv.övrigasamarbetspartner med
består.fortfarandenågotställning,få dominerandeord att somen

faser i ULMAbakgrundensidémässigaLilja beskriver den
idémäs-urskilja arkivetsfaser isåledes litetJag kan tregrovt sett

denochden vetenskapliga fasenbakgrund den idealistiskasiga
ochblivit och Argumentarbetetpragmatiska fasen när stort tungrott.

vardagsnära konkretaochblir och närmareresonemang mer mer
arkiv-detBetecknande sammanhangetitidvår kommer. äregen

vid ULMAshögtidsfiirelclisningenordHedbloms ichefen Folke visa
vid 1990-talets ingång.står75-årsjubileum april Häri 1989 nu -

publicering ochVäldiga arbetsuppgifterfirmed fyllda lador.våra-
intresserade föreståroch. övrigatillgängliggörande forskareför

SvLm 1990 22.s.
tröska Varvilllador. kan ochAlltså med fyllda Vemvåra-

havillgöras Vilken produktresurserna Hur skall detfinns man
bidragit tillcentrala roll tidigarefråga ULMAsYtterligare haren -

has-paradigm kan intressekonservering gamla Det attvara aven av
frånrealkatalogsakregistret i ULMAstigt uppställningense av
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1930-talet för jämförelse med den tidigare lämnade uppställ-en
ningen ovan

A Bebyggelse och bosättning K Historisk tradition
B Näring hushållningoch L individuella tankar och memorat
C Samfärdsel och handel M Diktning
D Samhället N Musik
E Människan O ldrott, dramatik, lek, dans

P Spel, vadhållning, lottning,F Naturen
leksaker

G Läkekonst Q Bildande konst
H Tid och tidsindelning SärskildaR folkslag inom landet
I Fdkuons Och lblksedens S Svensk kultur i utlandetallmänna former och kategorier
J Mytologisk tradition T Utländska förhållanden

Traditionens makt och mycketär DOVAs inriktningstor komav
präglas redan 1924. Sakområdenaatt effektiva redskapär men speg-

lar nödvändigtvis komplexa kulturella En förändringmera system.
och förnyelse har dock skett, och behovet starkare nutidsorien-av en
tering har till skapat entusiasm och nytänkande hosstorsynes perso-
nalen, för ULMAs del särskilt sedan 1970-talet. Resurserna för detta

dockär knappa på ULMA liksomytterst på andra håll, på Nor-även
diska museet.

Lilja skriver
Den ursprungliga inställningen till arbetsuppgzfren lever kvar.segt

Detta visar betydelsefullhur den ohjekrczvgränsvting ändå vad som
stadfäsres 1912 och. permanentades 1924.

6.2 Om guldskatt och paradigm

Under utredningens gång har uttrycket guldskatt framförts vad
gäller de totala DOVA-arkiven. De innehåller central delen av sam-
hällets minne och sig i internationelltter perspektivett som en enorm
tillgång. Det viktigtär denna utgångspunkt hållesatt klar. Det inteär

vidare möjligt förutan åstadkommaatt renare funktionsupp-att en
delning, mellan dialektert.ex. och folkminnen, sönderdela ochnamn,

arkiven. Detta böromsortera i så fall sikt uppnås efter datori-en
sering.
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ochinitiativtraditioner,skildaframvuxitguldskatt harDOVAs ur
1970tillkommyndighetenforskare. Närenskildaföretagsamhet hos

skede1968 isedanuniversitetsämnenmånga ettsigbefann om-av
paradigmskifte.oftataladehumaniora ettprövning. Inom omman

inriktningteoretiskaetnologin. Deninte minstgällde somDetta mera
DOVA-mellanfjärmandeidémässigtåstadkomföljdenblev ett

delDennafolkminnesdelen.inomuniversitetsforskningenocharkiven
språk-till denförhållandeieftersattockså DOVAinomär numera

universitetsforskningeninomdelartillMedan denliga. storasenare
etnologinforskningsidealformalistiskt ärfortfarande har meraett

docksaknasteoretiseringtillTendenser störrestrukturalistisk. en
dettaskadaskulle intespråkvetenskap. Detinomhellerförvisso om

namnforskningen.inomtydliggjordes klarare
fram tillkommit ärutredningen attintryckallmännaDet som

börsamhällsminnecentraltförvaltarerollDOVAs ges enettavsom
universitets-tillförhållanderoll itydligareochförnyelse en

nivåerna,bådadetydliggörabehovetliggerdettaforskningen. l attav
pånivåer samverkarså dessa ettteoretiska,praktiska och denden att

således tydliggöras.paradigm börSkildafruktbart sätt.

potentialernadolda6.3 De

frå-Uppteckningarinnehåll.form ochmaterial harArkivens genom
frå-riktadedeinnehållharoch fonogramgelistor styrtsett avsom

ofrånkom-och katalogsystem ärsakregistertillAnpassningengorna.
harSamtidigtforskningen.iinnehåll följsdettaDetlig. är uppsom

uppgiftslämnarenskapasformbåde och ljud,i avtext somensvaren,
utbildnings-sinverkligheten,uppfattningdennessjälv, dvs. omegen

förmågaspråkliganivå, etc.
de itillhörsagesmannenkvinnanellerUppgiftslämnaren ett ar-av

skrif-viakan studerasobjektDettaforskningsobjekten.doldakiven
fono-motsvarandePå sätt utgörhandstilenordvändningarna, etc.ten,

Ikällmaterial.formmässigtinnehållsmässigtbåde ettsomgrammen
i vid mening,spåkanvändandetdetavseendet gäller t.ex.det senare

riksspråk.tillsighur normeratettanpassarman
arki-utnyttjamöjligheteruppenbarligenfinns därmedDet attstora

männi-ingående studeraföroväntadepå och sätt att meranyaven
kulturbärare.agerandeskors som
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På tal guldskatt, skall här inte glömmaom dialekterna medman
de berikande möjligheter i språkbruket finns i de dialektalasom ut-
trycken. Detta borde utnyttjas.

I den dolda potentialen ligger möjligheteräven för andra ämnes-
områden, inte minst samhällsvetenskapliga, forska på guld-att
skatten.

6.4 Ordbok Sverigesöver dialekter

Utredaren finner åsikterna inom DOVAatt avseende OSD går isär.
Det har därför sig angelägettett i detalj analyseraatt dettamera
forskningsföretag, färdigställande har beräknatsvars ytterligare in-ta

45 år. Den första volymenemot A-andtäppt utkom 1991. För OSDs
idémässiga bakgrund hänvisas till Vidar Reinhammars intressanta
analys Inledning till detta häfte. Volymensom 80 sidor har
mottagits välvilligt i rad anmälningar och kanen vetenskapligsom
basprodukt högsta betyg. Därom råder i ochges för sig knappast
några åsiktsskillnader. Frågan gäller relevansen dennasnarast typav

utgåvor, där OSD blivit någotav symbol förav störreen en
kulturfråga. Det ligger utanför utredarens kompetens objektivtatt
kunna bedöma detta. Man dock det snålanoterar att förutrymme som
OSDs del står till buds totalt 6 000 sidor medför knapphetsträngen
i uppgifterna dialektuppteckningenst.ex. ålderom och folkloristiska
sammanhang.

Vid diskussionerna har fem alternativ diskuterats
l Fortsättning i nuvarande form
2 Fortsättning med utvidgning till folkminnesnoteringar
3 Nedläggande befintlig plan med arkivetav friståendemen som

forskningsmaterial
4 Fortsättning i modifierad form intern administrationutan och

klavbundenhet till dvs. något friareutrymmet. form i framställ-
ningen

5 Starkt förenklad ordlista, utarbetad inom 10-års period.en
Utredaren finner det fjärde alternativetatt detär bör prövas,som

dock för den skullutan heltatt avvisa framtida omprövning, dåen
med alternativ 5 vägledande. Vissa rationaliseringsvinstersom skulle
kunna uppnås enligt alternativ också innebär OSD organisa-som att
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medledningsfunktioncentraldirekt undertoriskt bör sortera en
myndigheten.inomkansli

förutsät-hanterandeellerOSDs fortsättningblirKonsekvensen att
DOVA.förledningsfunktionstarkareter en

OSD börmedanalogiSMP iblirkonsekvensEn gesattannan
position.organisatoriskasamma

splittringenregionala6.5 Den

OSD. Vad gäl-liksomverksamheterrikstäckandeSVA harSMP och
folkminnenochdialekterbeträffandearkiv harler övriga ortnamn,
Bilden inordligaste länen. öv-avseende detäckningrenDAUM en

vadfallerHallands länSverige.särskilt isplittrad, t.ex.rigt västraär
underfolkminnenDAL,dialekter underOAU,undergäller ortnamn

verksamhetsom-ligger inomlänetkommerDAG. Till detta ävenatt
kartbilagor.jfrLUFLundFolklivsarkivet irådet för

storregionalauppdelningtydligareförförutsättningarVissa aven
och folk-dialekterbeträffandesärskiltverksamhetsområden finns,

föreslås, bil-skallnedanDOVA, vilketLUF tillförasSkulleminnen.
Öland, SmålandSkåne, Blekinge,landskapenSverige, dvs.dar södra

del kanSverigesregion. Förnaturlig västraHalland tämligenoch en
bildaVärmlandochBohuslänDalsland,Västergötland,landskapen en

skulle blirensningsådan ettKonsekvensernaregion.naturlig av en
frånVästergötlandVärmland ochlandskapenöverförande av

medandialekter,beträffandeDAGverksamhetsområde tillULMAs
DAG LUF.tillfrånskulle förasfolkminnenvad gällerHalland

överskä-Kopieringenligt detta.uppdelningförordarUtredaren aven
dettakonsekvens äroöverstiglig. Entorderande arkivdelar avvara

personalsidan.förstärkningDAG börvidare att ges
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7 Samordningsmöjligheter

7.1 DOVA och universiteten

Universitetsforskning inom DOVAs verksamhetsområden ojämn.är
Vad gäller etnologin och folkminnes- folklivsuppteckningarna är
samordningsmöjligheterna till de bästa med institutioneri samt-synes
liga universitetsorter. Forskningens och undervisningens inriktning
har dock i många avseenden gått den för DOVAväg änen annan
traditionellt utstakade. Ortnamnsforskningen har professur Upp-en
sala föroch samarbetet OAUmed har denna varit central bety-av
delse. Professurens nuvarande inriktning språkfilologiskamera
frågor innebär denna och arkivet komplement tillsnarast utgöratt
varandra och kan fungera väl organisatorisk samordning.utan en
Inom dialektologin saknas professur, något med hänsyn tillen som
dialekternas betydelse i det totala kulturarvet måste betecknas som en
brist. Detta skulle kort sikt kunna hjälpas rådsforskar-medupp en
tjänst i Det finns vidareämnet. institutionen fören resurs genom
Nordiska språk i Uppsala, där del forskningen dialekto-ägnasen av
logi. Den del nuvarande DOVA kan ligga uni-sägas närmastav som
versitetsinstitutionen i Uppsala OSD. Ett samgående medär universi-

för OSDs del har uteslutits i de preliminäratetet överläggningar
skett i frågan.som

Frågan DOVA och universiteten har betraktats central iom som en
strategisk planering för DOVAs framtid. forskningssynpunktUr
skulle samordningnärmare ha betydelse måhändaochen stor ur sam-
hällets synpunkt sig resursbesparande. Det finns dock nackde-te stora
lar. Inför förändrad struktur vad gäller universitetens roll, störreen
frihet DOVAsskulle traditionella uppgifteretc., lätt hamna un-
dantag stabilitetenoch vad gäller samhällsansvaret för det ickemate-
riella kulturarvet förlorad. Vidare torde de ekonomiska fördelarna
på sikt mycket begränsade. Samgående med universiteten tordevara
därför inte föredra vad gäller den organisatoriskaatt delen.vara
Däremot bör nätverkskontakterna förstärkas och upprätthållas jfr
här SK90, sid. 6 ff.
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hävd till-Auniversitetsämnendeinte baragällerDetta som avsenare
andragradi hög äm-verksamhetsområden ävenDOVAshört utan
samhälls-andrakulturgeografi,och ävenhistoriafrämstnen,

vetenskaper.

forskningsföretagenlångsiktigadeDOVA och7.2

ochlångsiktiga forsknings-deltillverksamhetDOVAs utgörs stor av
gnamnforskning,dialektologi,områdenainompubliceringsföretag

angelägetDet kännsfolkmusikvisor. attochfolkminnesforskning re-
långsiktiga företagexisterandesamhället t.ex.andra itilldessalatera

Runverket Riksantikvarieämbetet-
RiksantikvarieämbetetDMS,SverigemedeltidaDet

RiksantikvarieämbetetkyrkorSveriges
KVHAAglossariumLatinsvenskt
RiksarkivetDiplomatariumSvensktl

likheter,långsiktighetenikanövrigtjämförelser somUtan seman
kringiandra förkonstellationer ävendiskussionmotiverakan en -

i fö-medeltidsforskningen,synnerhetigällerdel. DettaDOVAs som
Sverigesortnamnsutgåvorna,företräds me-sammantagna avretagen

medeltidaDetballader,medeltidaSverigesdeltida personnamn,
omfat-denkommerTill dettam.fl.DiplomatariumSvensktSverige,

kulturgeografi,historia,sker inommedeltidsforskningtande som
samordningOmfattandem.fl.arkeologikonstvetenskap, ämnen. av

Stockholmseminariet imedeltidshistoriskai detdetta har skett genom
Dahlbäck.Göran

V tyd-viktigtdetframtiden kanimedeltidsforskningen attFör vara
Dettaverksamhet..framtidaDOVAsinförmöjligheterdessaliggöra

gäller rationalise-därdatabaser,uppbyggnadenvidminstinte av
potential kanforskningsmässig erövras.ochringsvinster större

Lund LUFiFolklivsarkivet7.3 DOVA och

ochuniversitettill LundsknutetLund LUFiFolklivsarkivet är un-
historiaochverksamhetArkivetsinstitution.etnologiskaderställt dess

75-årsjubileetanslutning tillpublikation iredovisats ihar störreen
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1988 jfr SK90. bilaga 2zl-2 med diskussion relationen tillom
DOVA.

LUF har insamlingsverksamheten avseende folkliv och folkminnen
gör samgåendesom ett med DOVA intressant. Verksamhetsområdet

för insamlandet omfattar delar Sydsverigestora Skånelanden,av
Småland Öland.och

Det har från chefen för DAL framförts önskemål samgå-ettom
ende mellan DOVA och LUF, dvs. via DAL. Utredaren tycker sig
förmärka viss osäkerhet i dettaen avseende hos LUF, dock kansom

ekonomiska fördelar.se Men hänsyn till den klara relation härsom
föreligger mellan folklivsarkiv ochett universitetsinstitution meden
modern inriktning inom etnologifältet, kan LUFs roll förmed-som
lare mellan myndigheten och forskningen bli central betydelseav om
arkivet tillföres DOVA. Utredarna föreslår därför detta fr.o.m. l juli
1994.

7.4 DOVA och Nordiska museet

I sitt remissvar l990-O9-07 Statskontorets utredning framhåller
Nordiska följandemuseet

Nordiska och folkminnesarkimuseet ven
Som har Nordiskaansvarsmuseum redanmuseet övergri-ettnu

pande Museets folkminnesarciansvar. det endaär de folkloris-av
tiska arkiven har verksamhet inomsom ämnets samtliga områden.
Museets folkminnessamling också detär enda riksomfattande folk-
minnesarkivet. Folkminnena vital delär det kulturarven av som
Nordiska lyfter fram i sin rollmuseet kulturinstitution.som

Insamlingen har pågått i ungefär 100 år och resulterat i ett stort
arkivmaterial. Detta har uppordnats tillsammans med material som
insamlats på andra håll och är mycket lättillgängligt. Vidnu museets
folkminnessamling finns miljonänmer en excerpter.

Nordiska folkminnessamlingmuseets har .synnerligenäven värde-
full erfarenhet på folkbildningens område. Hundratals radio- och TV-

artiklar med harprogram, initierats ellerjratnställtsmera museetsav
folkminnessamling. F olkminnessamlingen betydandeär även en resurs
för lärare och andra kunskapsjfiirmedlare inom och .skolvärldenutom
Detta folkbildandeär erfarenhet kanen komma DOVA till godo.som
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omorganisationengenomfördasedanår avdrygtden förGenom ett
godamedMinnesavdelning skapatssärskildharNordiska museet en

Tillverksamhet.leda DOVAsorganisatoriskt ävenmöjligheter att
arkivbibliotek,folkminnesxsczmlingen, förtsförutomhar,avdelningen

minnessamling.frågelistverksamhetoch samtbildarkivmed annan
detför göraverkarAvdelningen attyrkesminnen.exempelvis av

fakta-nåbarlätttillgängligtdata ibild ochmaterialetsamlade enav
bank.

vidverksamhetenhuvudansvaret förfickNordiskaOm museet
rationaliseringsvinsterbetydandeskullefolkminnesarkivsamtliga

kunna göras
kompletterarfolkminnessamlingarNordiskaochDOVAs museets- massmedias ochmtaf&#39;or.skarnas,varandra Förmångapå attsätt

kulturickemateriellafolketsförväxande intresseallmänhetens
nivå.centralpåinsatser.sinafolklori.sti.ska.samordnaborde staten

.språkrörföroch.samordnareroll mu-Nordiska museets somegen
förstärkas.skulleområdet museetkulturhistoriskadet ompåseerna

ochDOVAs kompetensmedsamverkade resurser.
värdefulla erfa-tillförassidaåskulle sinDOVA-organisationen- erfarenhetexempelvis atthar sam-Nordiska avrenheter. museet

verksamhetlandsomfattandefordela ansva-leda och genomordna,
.samtidsdokumentation.förprojektretför gemensammamuseernas

skulleSAMDOKföreller inommotsvarandePå sätt ramen
organiseras.kunnainsamlingsverksamlzetbehovDOVAs av

datorisering och in-firåtgärderpåläggaskanDe somresurser- börDärförexperiment.på olikasplittrasbör intespelning
samordnas.här.strävanden ävenDOVAsochNordiska museets

Nordiskaidelaktigabli museetsskullefolkminnesarkivSamtliga- massmedia ochtillkanalermedutåtriktade verksamhet museer,
allmänhet.

tilltraditionsinsamling,med aktivverksamhetNordiska museets-
berättan-muntligadokumentera det.systematisktmedexempel att

bordeÄven härdialektsida.DOVAstillanknytningdet, har nära
samordning ske.en.

beak-gradsynpunkter i högstaärlångt NordiskaSå museet, vars
samordningtänkbaruppenbart allutredarenförtansvärda. Det attär

landetsförhuvudansvaretdock inteinnebärDettabör attprövas.
påläggasbörutredningfolkminnesarkiv närmaresamlade utan
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Nordiska De skilda DOVA-arkivenmuseet. visserligenär sinsemel-
lan olikartade, flera arkiven uppvisar traditionmen av starken av
samordnad insamling mellan främst folkminnes- och dialektsidan. Ett
avskiljande den delen skulle i nulägetav ena synnerligen kompli-vara
cerad.

En centraliserad, rikstäckande verksamhet för folkminnesdelen
torde iäven det regionala perspektivet sig främmande. Genomte
Nordiska och DOVA-arkivenmuseet finns förutsättningar för ba-en
lans och tävlan vad gäller handhavande, dokumentation och forskning
kring det ickemateriella kulturarvet.

7.5 DOVA och kulturmiljövården

DOVAs samband med kulturmiljövården inom förramen ett gemen-
för kulturarvetsamt uppenbar.ansvar är Som framhållits förutsätter

effektiv kulturmiljövården tydliggjord medvetenhet deten icke-om
materiellas betydelse. Det tydligaste sambandet i dagens situation är

därortnamnen, samarbetetgenom sker inom och fungerandeett stort
nätverk. Detsamma skulle i omfattningstörre än kunnaäven gällanu
dialekter och folkminnen.

DOVA-arkiven och de kulturhistoriska registren, inklusive
Nordiska bildar tillsammansmuseets, landets dokumenterade kultur-

En starkare samordning kanarv. förutsättningar för bred kul-ge en
turhistorisk databas med såväl fysiskt ickemateriellt innehåll.som

7.6 DOVA och Lantmäteriverket

I fråga namnvård har DOVAom och LMV ett ochgemensamt ansvar
etablerat samarbete,ett i vilket bl.a. Riksantikvarieämbetetäven ingår

jfr. beteckningsreformen. För utvecklandet datakartografi bådeav
avseende och dialekter detortnamn angelägetär samarbetet för-att
djupas.

7.7 DOVA och arkivväsendet

DOVA-arkiven har klart avvikande struktur i förhållandeen till de
arkiv insamlar, bevarar och tillhandahållersom officiella dokument.
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ochkrigsarkivetlandsarkiven,Riksarkivet,harfunktionDenna senare
selektivt in-DOVAfunktion ärarkiv. l dennamindrelång rad enen

Materialet ärforskningsanknytning.med klarmyndighetsamlande
infor-styrdkaraktärendokumentobjektiva snarastsiginte i utan av
inne-skullearkivväsenallmäntmedsamordningEn ettmation. större
min-framståskullesamhällsuppdragDOVAs somförriskerbära att

tydligt.dre

7.8 Slutsatser

samordningsmöjligheter.några allmännamarkeratharavsnittDetta
massmediamedha kunnatskulle nämnas,exempel t.ex.Ytterligare

nätverks-godabeläggafrämstGenomgångenskolväsendet.och synes
universiteten,kulturmiljövården,medsamordningsmöjligheteroch

NordiskaochLantmäteriverket museet.
tidigareuniversitetenmedsamordningorganisatoriska somDen

bibehållasböravslås. DOVAalternativ egensomframförts ettsom
myndighet.
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8.1 DOVAs synpunkter

I sin anslagsframställning 1992-08-19 avseende medel för forsknings-
och utvecklingsinsatser bå 199394-199596 behovsredovisning inför
1993 års forskningsproposition anför DOVA följande avseende en
allmän framtida inriktning

Det pågår förändring i riktning vad brukaren kallas in-mot som
formations- eller kunskapssanzhället. De tekniska möjligheterna att
förmedla information fikar, .samtidigt också fritiden förutsessom
komma öka. För kunna allaatt rikare fritidatt mäste kulturin-ge en
stitutionerna få bättre möjligheter och låta izllnzänhetenattresurser ta
de vad de har erbjuda. DOVA-zzrkivensav rollatt härvidlag kommer

tillta betydelsei i medatt lakt .svenskarnas .stigande intresse för att
söka sina rötter, lära känna sin henzhygd, dess historia,mera om

seder bruk,och folkligaortnamn, nzusik och fäderneiirvda språk -folkmålet. En på detta fördjupadsätt kunskap henzløytgden bidrarom
till människorna finner bättreatt förankring i tillvaron högreen en-livskvalitet.

Utredaren biträder denna framtidssyn. Dagens dynamiska samhälls-
omvandling innebär värderingar och verklighetssyneratt förändras
på sätt knappastett tidigare har skett. l dettasom sammanhang skall

framhållaäven Sveriges marginellaman läge i Europa, lägeett som
skapar särskilda förutsättningar. l marginalerna blir ofta de kultur-
historiska ringarna på vattnet tydligare och lättare skilja frånatt
varandra. Större övergripande skeenden spår och minnen suddatsvars

i centrala områdenut kan leva kvar längre i marginalerna och där
möjliga studera i längre historiskaatt perspektiv. Detta innebär att
vad gäller kulturarvet har Sverige internationelltett ansvar.
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DOVAanförinsamlingsvcrksamhcteiframtidaFör

utvecklingpostdialektalDokumentation av
dialek-gamlastöttaritat, Ieförättdrrtvaldrig .statisktSpråket är utan

.vartrag.regionalafortfarantL hartalxpråk,ersätts ett somterna av
skillna-socialadezlokumwttcrttintresxrtSamtidigt blir det ökat attav

.språketdet taladederna i

samhällei dagenskulturförändringDokumentation av
Värde-otnvundling.snabbdagimdergøit i.ranzliiillet.svenskaDet en

traditio-larsiReligionertraxjfiirexttillnitigar otnpttiras.ochringar
kul-Nyafärgade itppfltttttingar,andra religimtnella farm ersatts av
detblandasnutskentidkligudenmönster Inomturella

denadokumenteraambitionEn pro-med ärfot-mer.gamla attnya
med de pågår.medancesser.

invandrarkulturerDokumentation av
undertill Sverigeinvandringenbetydandeden .re-Det kan attantas

väsentliga förän-medföraoch kommerkomntitdecennier attnare
på-önzstcvidig.skerDet.Srerige.kulturella idetdringar i mönstret en
Detkulturen.lIl7l7I.&#39;tldenoeiinvandrarkultztrernztmellanverkan

lokumwzterapågårmedantillfälle.unikthärfittm att ]r.e..&#39;t&#39;I&#39;Iett
kultur.intemxkoc-tinvandrarkultztrermellanröret

församtidsdokumentation är storviktensåledesanförDOVA att av
iochvidare störrebehovetpåpeka ärkan härmyndigheten. Man att

kulturellaförstå deför kunnasamhällsbehovverketsjälva attett
intressantDettapåverkar dem. iirfaktoreroch de enmönstren som

andramedsamverkanstarkarebehovskaparutgångspunkt avsom
medNordiska äveninstitutioneroch museet,myndigheter mensom

ikulturmiljövårdcnochuniversitetengivetvisochskolanmassmedia,
stort.
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Vad tillhandahållandetgäller anför DOVA följande

Dataregistrering samlingarav
Datorisering innebär nzöjligheter till rationaliseritt och kapaci-stora g
tetsökning förbättrad överblick snabbareoch tillgänglighet. Degenom
databaser, under uppbyggnad vidär några DOVA-arkiven.som av
kommer sålunda i väsentlig grad underlätta .sökning i arkivensatt
material.

För maximal effekt dataregisrtreringen skallatt uppnås detärav
angeläget, dataregisterarkivens samordnas i formatt av en gemensam
databas. dettaFör skall kunna genomföras krävs betydande medelatt
för anskaffning medelutrustning för programmering ochsamtav an-

datakonsultation.nan

Kommunikationsutrustning
Det vikt, databasernasär uppgifter arkivens samlingarstor attav om

sökbara modemgörs via och telenätet.även Vidare detär stortav
värde, arkivmaterial den deti mån inte kopierat snabbt kanärom - -
överföras via telefax. Därvid bör Izelst användas zztrustning,en som
möjliggör den överförda kopian erhålles på arkivbestärzzligtatt papper
och kan arkiveras .säkerhet.skopia.som

Utökad service
DOVA-arkivens material glädjande efterfrågan underröner .stornog

år från allmänhetens sida. Det gäller amatörforslcare, studie-senare
förbund och hembygdsförettingar, .skolan Det önskvärt,även attvore
DOVA-arkiven hade personella.större tillmötesgå dennaattresurser
efterfrågan, ökade möjligheter handledning ät alla dem, påatt ge som
det eller andra vill arbeta med den folkligasättet kulturen, däriena
begriper handledning åt forskare.

Källpublicering
Ett DOVA-arkiven, nämligen Svenskt visarkiv SVA konti-av utger
nuerligtfonogram med visor och folkmusik. inspelningar .språkligtav
dialektalt ocheller etnologiskt intresse skulle kunna tillgäng-göras
liga iform fonogranzutgåvor med tillhörande Språk-av texter.
forskare, litteraturvetare, etnologer andraoch skulle vidare ha in-

publiceradestresse också samband medatt texter fonogram-av utan
utgivning.
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Vägvalen8.2

balansgångendelDOVAsför ärhuvudproblemetidentifieradeDet
andra.å denpubliceringsverksamhetsidan.åinsamlademellan ena

ochfolkminnesdelenmellanskiljelinjedettakanMan även ensomse
klarafinnsDetdominerande.också denvilkendelen,språkliga ärden

ochinriktningarnabådademellanskillnadersamband även storamen
analyseraochidentifieraframtideninförviktigtDet ärsynsätten. att

akade-olikartademedsammanhängadelvisvilkaproblemen. synes
traditioner.miska

behovetsignaleratoch för sigDOVA ikan konstateraUtredaren att
inneburitinteställningstagandedettaorientering attmenen nyav

prioriteratmyndighetenharl ställetomorganisation.tillförslagegna
publieeringsverksamheten.ochforsknings-långsiktigafortsattaden

samhälls-fram tillledaförhållande kunnaskall dettaHur meraen
DOVAmyndighetinriktad

digni-kulturlragttvägval.viktigtstår inför storhärMan avett en
skall fortsättakulturnationSverige attfrågacentralEn är somtet. om

ochbåde inomlorskningsföretaglångsiktigapåstorasatsa resurser
resultaten.fråga sigförlängningeniMan kanDOVA. omomutom

dåsamhälleframtidai detrelevansföreligger. hardeeller somnär
lock konstatera.Vi kangivetvis inte besvararåder. kanDetta nu.

riskerarförfog-antle.till attställasamhället att resursernaatt genom
passerade paradigmredanikonserveringvetenskapligtillbidra en

sökeruttalatmindreellersamtidigtoch upp-synsätt. mersom man
samhälletsstöd förstabilitetkulturhistorisk egeträtthålla somen

forthestånd.
vägvaltillställningskall tvingascentrala ett en-Det är taom man
samhälletsföreliggerarkiv ärresursskäl. Deligt ensomavovan

sätt änoch användastillgodogöras annatkanguldskatt. sommen
nyprodu-ortnamnsböcker. Detochord-långsiktigaförunderlagsom
förfram detlängre sent.kan dokumenteras ärcerade kulturarvet nu,

prioriterasskallvadläggas.skallVar resurserna
iochDOVAinomgånger ställtsupprepadefrågaDetta är somen

utredning.föreliggandemed härsamband
långsik-deställning tilluppgiftutredarensDet kan inte att tavara

torde dockprincip.i Detforskningsföretagenpublicerings- ochtiga
samhällsrele-införtveksamhetvissframgått. utredaren kännerha att

imåsteprövningframmer. En görasinformationssamhälletivansen
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sammanhang. Samtligastörreett motsvarande projekt i samhället bör
analyseras bakgrund kulturpolitisktmot ställningstagandeettav av
statsmakterna. Innan sådant föreligger kan DOVAsett långsiktiga
publiceringsprojekt vidare upphöra, dvs.utan heller OSD.
Däremot kan, i enlighet med antydningar i utredningen, större
snabbhet eftersträvas, t.ex. genom

omprövning ambitionsnivåerav-
datorisering-

En enhet inom DOVA till har lyckats väl med balans-som synes
gången SVA.är Detta väl fungerande något speciella arkiv kanmen
också vadprövas gäller hemvisten inom DOVA. Utredaren hari detta
avseende inget förslag vill ändå göra nämnda markering.men

Vad gäller DOVAs framtid myndighet förutsättning-ärsom egen
goda under villkoretarna nämnda svåra balansgångatt lyckas.av

Detta förutsätter dock stark ledningsfunktion, i varje fall underen en
övergångstid. Andra organisationsförslag den sammanhållnaän myn-
digheten kan också diskuteras.

Uppdelningsalternativet kan innebära fördelning DOVAen av
mellan Nordiska Statens musiksamling,museet, Lantmäteriverket,
Riksantikvarieämbetet, universiteten, arkivväsendet Detta skulleetc.
sannolikt innebära omfattande kapitalförstöring, kontinuitetsbrott och
någon form kaos.av

Det regionala alternativet såi fallär intressantare, dvs. uppdel-en
ning till storregionala kulturinstitutioner med samarbetsmöjligheterna

näraliggande och tydliga,mera med universiteten.t.ex. länsmuseer,
landsarkiv, länslantmäteri Det möjligtär sådanetc. strukturatt en
sikt visar sig framgångsrik. Detta huvudskälenär varförett av utre-
daren arkivet i Göteborganser böratt kvarstå och förstärkas och de
regionala ansvarsområdena Syd-i och Västsverige justeras därtill-med LUP inom DOVA. l dagens situation finns dock små möjligheter

genomförasnabbt konsekventatt regionalisering eller decentra-en
lisering hela DOVA.av

Det alternativ återstår bibehålletärsom ett omstruktureratmen
DOVA med förstärkt insamlingsfunktion avseende nutidens folkmin-

regionalisering mednen, större ansvarstaganderenare denna nivå
klarare verksamhetsidé.samt



1421992SOUDOVAMor60 nyttett

nätverkochRollspel8.3

kulturar-ickematerielladethandhauppdragsamhälletshar attDOVA
preci-nätverk börtotaltroll idessbestå,därmed ettoch bör menvet

viktigare ännätverksuppbyggnaden ärimplicitinnebärDetta attseras.
rela-kompliceradisituationNuvarandeorganisationsutnyttjandet. en

institutionerandraochkulturmiljövården somuniversiteten,tilltion
inkaps-tilltendenserinneburitdelDOVAsförharNordiska museet

samhällsuppdraget.inför detosäkerhetochling egna
kanDetsaknats.längeverksamhetsidé harövergripandeEn

däremotdetta,formuleraslutgiltigtuppgiftutredarens attheller vara
förförutsättningarskapar enOrganisationsformföreslå somatt en

mednedanåterkommerUtredarennämnda.dettillledersomprocess
verksamhetsidé.tillantydninochaspekter gar

underminstinteDOVA,inombudgetarbetetiarbetenainternaDe
verklighetsanknutnasökandeinneburit motdock1992, har meraett

kopplingtydligare motförförutsättningarnainnebärmål. Detta enatt
uni-kopplingarna motsamtidigtökat,kulturmiljövården har som

förhärharDOVAnaturligare.bli enversitetsforskningen synes
konti-upprätthållaredelsmellanfunktion, avviktigsamhället som

iinsamlandet ettförnyaredelspublicering,i avnuiteten som
samhälle.föränderligt

Ledningsfunktionen8.4

huvudsakligenstyrelseledningnuvarande utgörs somDOVAs enav
traditionelltinomforskarsamhälletproducentledet, dvs.företräder

Olikaproblemfritt. synsättinteförhållande ärDettaberörda ämnen.
någotvarandra,avseende brytsvetenskapligt motiparadigmeller

skerbrytning utandenna person-styrkasiggivetvis i är omensom
uteslutaskan intedetskett,Så tillhar ävenmotsättningar. mensynes

ledningsfunk-kommit präglaåsiktsskillnaderdjupgående attatt mera
7-8.SK9O sid.jfrstyrelsenuvarandeformitionen av

olikadeochledamöterstyrelsensmellan ar-balansenfrågaEn är
underställsdevikt ge-till enkivcheferna. Det attär senaresynes av
uppgift.till sinrelationsäkrareidärmedochledning enmensam

principiellastatskontoretstilldärmedsigansluter syn-Utredaren
självtDOVAintentionerledningsfunktion. Deförstärktpunkter en
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har gjort uttryck för förutsätter detta, liksom precisering roll-en av
spel i nätverket.

Samtidigt förutsätter tankegångarna styrelsestruktur ska-att en ny
med företrädare för konsumentledet ochpas statsmakterna. följandeI

överväganden framföres förslag i denna riktning.ett
En till bagatellartad för många frågacentral densynes ärmen geo-

grafiska placeringen ledningsfunktionen. Tveksamhet har inomav
DOVAs regionala delar framförts vad gäller Uppsala, den ort som
vad gäller andelar DOVA och sin EAPA-enhet sig naturligastav ter
och resursbesparande. Stockholmmest samordningsmöjlig-är genom
heterna med departementet, kulturmiljövården, Nordiska ochmuseet
andra centrala institutioner andra alternativ. Vad gällerett utbyggan-
det datoriseringen och kulturarvets datakartografiav kan Gävle sigte

intressant alternativ.ett Utredaren förordarsom efter övervägande
förläggande till Stockholm.ett

8.5 Sammanfattande problemanalys och konsekvenser

Inom DOVA råder rad obalanser geografiskt, verksamhetsmäs-en
sigt, ideologiskt och forskningsmässigt. De publiceringsföreta-stora

särskilt vad binder huvuddelengen, ortnamn, DOVAsavser av re-
I sin långsiktighet bör desurser. vadomprövas gäller ambitionsni-

våer. Ett identifierat centralt problem relationenär mellan DOVAs
resursmässigt starka del och resursmässigt del, dvs. i klartextsvaga

språkligaden med och dialekter å sidan och folkminnesde-namn ena
ålen den andra. .attSammankopplingen i arkiven så påtaglig,är ett

skiljande sig kapitalförstörande.ter De båda delarna börsom därför
hållas något dock förutsättersamman, stark ledningsfunktion.som en

Ett problem vissär splittring vad gäller inriktning ochen ansvars-
områden i södra och Sverige.västra Konsekvenserna detta börav

de föreslagna geografiska justeringarnavara ovan folkmin-samt att
nesdelen förstärks och förnyas LUF införes i DOVA.attgenom

DOVA har signalerat förnyelse nutidsinriktning, särskilten mot
språk- och folkminnesfronterna. Detta kräver antingen nya resurser
eller omfördelning de befintliga. En konsekvens enligtav det senare
torde bli dämpande eller delvis nedläggandeett publiceringsföreta-av

Man här i förlängningengen. meningsskiljaktigheteranar inom
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genskjutaskunnabordefalli dettakonsekvenser ävenvilkasDOVA,
ledningsfunktion.starkaregenom en

roll iDOVAstordeproblemet sam-sammanfattande attDet vara
kul-allmäntirollenbådegäller etttydliggjord. Dettahället inte är

doldaDetkallatsutredningi dennadetförochturliv ansvaret som
riskerarochosäkerhetallmänbliFöljden mankulturarvet. ensynes

samhället.nivåer irestrrsbeviljandeattityd tillförsiktigellerpassiven
lednings-förstärktbehovetåterigenblirdettaKonsekvensen enavav

funktion.
återkanframlagtskonsekvenserochaspekterde ovanBland som

medeltidsforskningeninomsamlad insatstillmöjligheterna en
formihär ort-föreliggerfrån DOVACentrala bidrag avnämnas.

medeltidaSverigesochballadermedeltidaSverigesnamnsutgåvorna,
medeltidsforskningsamladieventuella rollDOVA.spersonnamn.

ledningsfunktion.starklikaledeskräver en
inrehaDOVAmåsteverksamhetsidéngäller enslutligenVad

förändringarochåtgärderdeförochmedvetenhet ett egetta ansvar
ifråga-ochomprioriteringargällerDettakrävas. ävenkansom

medräckaintesamhällsuppdraget atttillrelationikansättanden, det
lednings-förstärktkräverbeslut. Dettagamlatillhänvisaensidigt

funktion.
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överväganden9 och förslag

Som allmän bakgrund kan följande punkter vad gäller kulturarvet och
DOVAs roll framföras.

samhällets för det totala kulturarvet bör fortsättningsvisansvar-
liksom omfattaäven det ickemateriella såsomnu dettaarvet av-
speglas i folkminnen, dialekter, folkmusikortnamn, personnamn,
och visor

betydelsen det samlade kulturarvet, dvs. det materiella såvälav-
det immateriella, kan förväntas öka isom kommunikations- och

informationssamhället, där de allt tydligare kompletterar varandra
samhället har i DOVA upparbetad organisation dokumenteraen- att
och tillvarata det ickemateriella kulturarvet och kan fungerasom
väl i nätverkett
DOVAs förutsättningar bör nyttjas i aktiv insats förklaraatt- en
och förstå kulturella imönster nutid för framtid, speglat äldremot
tiders kulturbärare

kontinuitet och förändring i samhället bör i DOVAs verksamhet-
tillvaratas aktiv analys pågående och förväntadgenom omvand-av
ling i form och konsekvensbedömning förav kulturar-prognoser

och därmed skapavet förutsättningar genskjuta förlusteratt ge-
snabba insatsernom

Detta sistnämnda kan betraktas antydd verksamhetsidé.som en
DOVA bör förtroendet sin situation,omrpövages bl.a.att genom
analys faktorerna lett dit. Konsekvenserna blirav som

verksamheten inom DOVA bör och förnyas.omprövas Ompriori--
teringar bör övervägas. En förutsättning för detta organisa-är
tionsförändringar enligt följande
förstärkt ledningsfunktion verkschef och kanslichef 50 %-
ändrad styrelsekonstruktion med företrädare för bredare- sam-
hällsintressen vad gäller det totala kulturarvet.
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myndighetsjälvständigkvarståföreslås därmed menDOVA som
ochinstruktionochförordningorganisation,ändraddelvismed nyen

verksamhetsidé.mål- ochtydligaremeddärmed
följandeförslagetinnebärorganisationfrågaI om

kultur-arkivväsendet,statsmakterna,förföreträdaremedStyrelseo
universiteten,Nordiskaregionalt,ochmiljövården centralt museet,

hembygdsrörelsen.ochLantmäteriverkStatens
universitetsärn-berördaförföreträdaremedVetenskaplig nämnd-

samhällsve-helstdärtillföreträdd, ävenhistoriavarvid ärävennen,
tenskapliga ämnen.

kansli-chef,friståendearkivavdelningarnafrånmedVerksledningo
Stock-handi förstaPlaceringsalternativ ärEAPA-enhet.chef och

Uppsala.handi andraholm,
därmedochavdelningar,huvudarkivenBibehållande de somsexav-

organisationendelenregionaladen resurs.markering ensomavaven
dia-SverigesOrdbokforskningsföretagen överbåda långsiktigaDeo

di-placerasSMPmedeltidaSverigesOSD ochlekter personnamn
förhoppningsvis vissauppnåsDärmedverksledningen. ra-underrekt

OSD kan ompröv-gällerVadadministration.itionaliseringsvinster
liksomenligtvinster prövasi nuläget bördiskuterasning ovanmen
harvilken000 sidor,6tillklavbundenhetenuppluckring enaven

arkivmaterialetöverförsavslutatsprojekteneffekt. Närfördröjande
OAU.ULMAtill resp.

generationsskiftenorganisation kommerarkivens inregällerVad
föreslårövrigtl ut-nödvändiggöra1990-talet översyn.under att en

redaren
tydliggörasSverigesutgivandeför fortsatt ortnamnansvaret avatt-

OAUsärskild tjänstemanfalli varjeorganisatoriskt, engenom
tillkoncentreraspersonnamnsdokumentationhandhavandetatt av-

vetenskapssamhälletsvilket innebärUppsala, personnamnsex-att
Uppsala.Umeå tillfrånöverförescerpter

för-mindreorganisationsförslaginnebär dettaSammanfattningsvis
avdelningarkiv ellerorganisation. Detbefintligändringar i varsen

visarkiv.Svensktformi ärkanhuvudmannaskap övervägas annan
samgåendevidnågon naturligfunnitdockUtredaren har partännu

SMS.möjligen
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Vad gäller verksamheter föreslår utredaren följande, detta mot
bakgrund DOVAs 25caatt miljonerav delutgörresurser storen

samhällets totala satsning det ickemateriellaav kulturarvet
koncentration på upprättandet databas. frågaIav- en gemensam

och dialektkartografiortnamn bör Statensom Lantmäteriverk
sina tekniska förutsättningargenom centrala uppgifter iges

samarbete med DOVA.

insamlings- och dokumentationsprinciperna starkare- ges en nu-
tidsinriktning med teknik, videoupptagningart.ex.nyare
DOVAs roll i relation till universiteten tydliggöres till- att vara

långsiktigaden kunskapsuppbyggnaden det ickemateriella kul-av
detta uppdragturarvet, ställt i relation till de samhällsför-

ändringar inledningsvis nämndes. Detta skapar förutsättning-som
för med universitetet och andraatt institutionerar skapa gemen-

projekt i avsiktsamma
utnyttjaatt samhällets totala i kunskaps-resurser gemensam
uppbyggnad

förstärka deatt personella och institutionella nätverken

I avsikt förstärka folkminnesdelenatt och insamlandet föreslår
utredaren Folklivsarkivet i Lund tillföresatt DOVA fr.o.m.
1994-07-01.

De rådgivande nämnderna föreslås kvarstå och denges samman-
sättning respektive avdelning arkiv och verksledningen i samråd
finner lämpligt.

I avsikt förtydliga arkivens regionalaatt ansvarsområden föreslås
justering i det syd- och västsvenska området,en varvid landskapen

Skåne, Blekinge, ÖlandHalland, Småland och till faller Lund
DAL+LUF och Bohuslän, Dalsland, Värmland och Västergötland
tillfaller DAG. Detta gäller ansvarsområdena folkminnen och dialek-

DAG bör därvid förstärkaster. personellt, vilket utredaren föreslår. I
relation till arbetsområde och verksamhet föreslår utredaren även en
förstärkning arkivet i Umeå DAUM. Detta arkiv detav endaär som
i sammanhållen region verkar inom de områdenaen dialekter,tre

och folkminnen, därtillortnamn i mångkulturell region särskilten av
internationell betydelsestor kulturhistorisk synpunkt.ur
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kan nämnasprojektövergripandetillSom förslag mera
kognitivaickemateriella ellermateriella ochdestudier hurav-

varandratillförhåller sigkulturlandskapen
skulleprojektvardagsspråk i landet,dagensanalys ett somav-

lokalradionmedsamarbeteigenomförasochformuleraskunna
namnskick ochiförändringarbakomfaktoranalyserteoretiska-
plansystematiskenligtcase-studiesspråk, formt.ex. av

potentialer,doldadettasocharkivmaterialbefintligtanalys av-
fono-samhällsmiljö,i sinsjälvauppgiftslämnarnagällervadt.ex.

dialektforskningi etc.grammen
Språk ochmyndigheten övervägasnamnbytebörVidare av

folkminnesinstitutet
föruppgifterangelägnapå tvåpekavill utredarenAvslutningsvis

framtidenDOVA i
källvärde, dvs.materialetsinsamladedetfortgående analys aven-

medvetenhetkällkritiskvisaatt en
konsekventformpopulariseradimöjligheterna merapröva attatt-

tillkulturarvetickematerielladetinformationföra enut om
allmänhet.bredare
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OCHORTNAHMS-DIALZKT- 1992-08-19 2092 117Dnr
SAMTSVENSKTÅRKIVEN

DOVAVISÅRKIV
23BHagagatan

113 47 STOCKHOLM

Regeringen
Kulturdepartementet

ANSLAGSFRAMSTÄLLNINGavseende medel för forsknings- och utveck-
bálingsinsatser 199394 199596 behovsredovisning årsinför 1993-forskningsproposition.

Dialekt- och ortnamnsarkiven svenskt visarkiv DOVA harsamt
tilldelats 500.000 kr för forsknings- och utvecklingsinsatser att
disponera báfr 199293. Avsikten är företrädesvisatt använda0 m
dessa medel för förbättraatt fcrskningsförutsättningarna, vari
ingår förberedelser för datorisering register och samlingar.en avNedan redovisas behov dessautöver redan tilldelade medel.
Liksom föregåendei anslagsframställning avseende forsknings- och
utvecklingsinsatser bá 199091 199293 avgiven i 1989augusti-ligger tyngdpunkten påi äskandet angelägen förstärkningen avmedelstilldelningen för långsiktigasnabbare fullfölja deatt
projekten Ordbok Sverigesöver dialekter, Ordbok över Sveriges
medeltida Sveriges medeltida baliader, rikstäckandepersonnamn,
ortnamnsutgávor regionalasamt dialektordböcker. Medelsbehovet för
tryckning ökar följd snabbare utgivning. viktigEnsom en av annandel medelsbehovetär för fortsätta och utvidga arbetet medatt
datorisering Äskandenaochregister samlingar. medel förav om enarkivarietjanst påmed inriktning finska och för projekten Ordbok
över estlandssvenska dialekter och och byalag i MalarlänenByar är

från föregåendeupprepning anslagsframställning.en

Tjänster
báKostnad för

199394 199596199495
4 arkivarietjanster for-för
stärkning ochOSD SMP,av varav2 tjänster báfr 199394o mpunkt 2.1, 4 300.000 600.000 1.200.000 1.200.000x ...... .. ..
4 arkivarietjänster för
ortnamnsutgivning punkt
2.1, 4 300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000x . . . . . . . . . . .. . .
1 arkivarietjänst med inrikt-

páning finska punkt 2.2,
1 300.000 300.000 300.000 300.000x ...... . . . . . . . . ...... ... ...
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övrigt

Arvodering

experthjälpochAssistent- 250.000250.000200.0002.22.1 ochpunktvid SVA ..........
sektors-förRörliga resurser 250.000250.000250.0003punktinsatser ...................

databasUpplaggning gemensamav 500.000500.000500.0004.2.1punkt ........................
estlands-OrdbokProjektet över 600.000600.000600.0002.2punktdialektersvenska ........

ibyalagochByarProjektet 250.000250.000250.0002.2punktMülarlünen .........
Utrustning

600.0004.2.1punktDatorutrustning ..kommunikationsutrustning
100.0004.2.2punkt .............. . . . .

Tryckningaanalag
200.000200.000200.000publikationerTryckning av ...........

4.750.0004.750.0004.800.000Summa .....

Hemställan

hemställeranslagsframställningdennaanförs ivadstodMed somav forsk-sådanaformyndighetenanvisasl4.300.000 kronorDOVA, att 199596199394 samman-bå somutvecklingsinsatserochnings- -
ställts ovan.

Leifstyrelseordförandenfattatsärende hari detta avBeslut ochBohlinFolkeAndersson,ThorstenstyrelseledamöternaEkberg, närvaritvidareharhandläggningslutligaärendetsRydén. vidJosef samtGillbergoch MargaretaHallbergpersonalforetradarna Goran föredragande.Hornegárdbyrachef Börjesekreterare,styrelsens

.Ãk ammax ;
Leif Ekberg .

-,.-
Börje4Hornegárd
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Organisationstablå

FÖRSTYRELSEN
nova

KanslietStockholm 2anställda
0.15årsarbetslcrafter

BADA-ende; - 3anställda
Uppsala l årsarbetsltr-after

Dialekt- och folkminnesarkiveti Ortnamnsarkiveti Uppsala
UppsalaULMA OA U
20anställda1722årsarbetsloafter 21anställdal6,l5 årsarbeLslcrafer

Hänv5 årsarbetslnafterutställda4,5
påfastighetsbetncknirtgsrefonnen.

Insamlar.bevarar.bearbetar. ochutgertillhandahållersvenskt.samisktoch insamlat.bevarar.bearbetar. ochutgerfinsktdialekt-ochfolkminnesmaterial tillhandahåller samisktsvenskt. och
linsktonnamns-materialsamthandlägger fastställandeärendenom av
ortnamn

Dialekt- och ortnamnsarkiveti Dialekt, och folk-ortnamns-Lund DAL minnesarkiveti GöteborgDAG
7anställda6,8ársarbcslcrafter 6utställda45 åmrbetskrafter

lnsarnlar.bevararbearbetar. ochutgerlnsamlar,bevarar.bearbetar. och tillhandahållersvensktdialekt-,utgertillhandahållasvensktdialekt-och ochfolk-minnesmaterialormamns samtonnamnsmaterial sigi sigi ärenden fastställandesamtyttrar yunr om avärenden fastställandeom ortnamnav ortnamn
Dialekh. och folk-ortnamns- Svensktvisarkiv SVAminnesarkitet Umeåi DAUM

l4 anställdal 1.25arsarbetslcraiter8anställda4 årsarbetslcrafter
insamlat.bevarar.bearbetar. ochutgerinsamlat.bevarar.bearbetar. och tillhandahåller samisktutger svenskt. ochtillhandahållasvenskt.samisktoch finsktvis-ochfolkmusikmaterialsamtfinsktdialekv. och materialortnamns- rörandedensvenskajazzettsfolkrninnesmaterial sigi historiasamtyttrarärenden fastaällandeom ortnamnav

Arkivet för ordboköver Arkivet för ordboköverSverigesdialekter OSD SverigesmedeltidapersonnamnSMP4anställda3.7
7anställda5,2årsarbetslcrafte-Bevarar.bearbetarochutgerondbolsform excerperingoch Bexarar.eu., bearbetargenom och iutgerkopiering trycktaochotrycktakällor ordbokslormav excerperingett.genom avinsamlatsvensktdialekunaterial tncktaochotrycktakällorinsamlat
medeltidaErsonnamnsmater-ial
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FÖRSLAGTILL ORGANISATIONAV ETTREKONSTRUERATDOVA

Riksarkivet
Nordiska museet
Riksantikvarieämb STYRELSEHembygdsröre1sen
Lantmäteriverket
Universiteten

VetenskapTigStatenp01itiker
nämndRegi0na1KMV

U 4 4
DAG IULMA OAU DAL+LUF DAUM SVA1 [ 21 g.

OSD [L SMP
1 1

Nätverk kontakterav
g J

,Nr

OG 0 O O samarbetsprojekt

Ku1turmi1jö- Nordiska
museetvården
andra
museer

1 folkminnesansvarig
2 pub1iceringsansvarig
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DIAGRAM

FURDELNINGAV ARSARBETSKRAFTEROCHANTALANSTÃLLDAINOMCOVA
ENLIGTFAF

T

nH
ULMAOAU OSD SMP SVA DAL DAUMDAG KANSLIEAPA
20 21 4 7 14 7 8 6 2 3
ANTALANSTÄLLDAHELTID DELTIDELLER
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KARTA3
DOVAARKIVENSVERKSAMHETSOMRÅDEN
FOLKMINNEN

tj ULMA

.





KARTA4
FÖRSLAGTILL STORREGIONAL
INDELNINGAV DOVAARKIVENS
VERKSAHMETSOMRÅDEN

DIALEKTER
FOLKMINNEN

Norra Sverige

Södra Sverige
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PATSKONTORET 199010RAPPORT 101

1990-03-16

Dialekt- och ortnamnsarkiven svenskt visarkiv.samt
Förslag administrativ högskolan.anknytning tillom en

INNEHÅLLSFÖRTECKNING sn-

1 Utredningsuppdraget 2

översynen2 små myndigheter 2av

3 Bakgrund och framväxt 4

4 Nuläge och problem 4

5 Behov förändringar 7av
Överväganden6 förslagoch 8

7 Genomförandeplan 10

Bilaga Någral. uppgifter verksamheten vid dialekt-om
och ortnamnsarkiven visarkiv.svensktsamt

Bilaga 2 Likartad universitetsanknuten verksamhet.

Bilaga 3 DOVA-arkiven med behovsredovisning inför 1990
Ars forskningsproposition.
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2199010RAPPORTSTATSKONTORET
1990-03-16

Utredningsuppdragetl
åtuppdragit1959februari23denbeslutiharRegeringen statskontoretsiförslagmedenlighetiattstatskontoret förstu-Översyn små myndigheter enl98823 -avrapport högskoleämbetetochuniversitets-samråd medefterdie och verksamhe-knytaför attformernaochmöjligheternautreda visarkivsvensktortnamnsarkiven samtochdialekt-vidten högskolans organisation.tillDOVA-arkiven

slutsatsersinagrundabeslutetenligtbörStatskontoret verksam-ochinstitutionerfrån hurpå erfarenheternabl a utveck-harhögskoleorganisationentillknutitsheter som beslutetiinstitutioner angessådanapå somExempellats. UmeåidatabasendemografiskaLund.ihistoriska museetär
Linnés Hammarby.och-Haparanda

fortlöpandehaftutredningsarbetetunderharStatskontoret styrelse-DOVA-arkivenförrepresentantermed -kontakter medpersonalföreträdare samtocharkivchefer -ledamöter, demedävensommyndigheterandraochuniversitetberörda
SACO.ochTCO-Spersonalorganisationernacentrala

påtidigttillställdesrapportutkast idêkaraktärEtt av Statskontoretför synpunkter.några dessal989hösten av dokumentation ochframtagenomarbetadärefterbeslöt att
DOVA-arkiven.vidproblemenanalysenfördjupa avatt

små myndigheteröversynen av2
uppdragetstatskontoret1987oktoberden l5Regeringen gav genomföraRRV enriksrevisionsverketsamråd mediatt direktlydermyndigheter,statliga somsamtligaöversyn av ianställda rappor-än-100färreharochregeringenunder

småmyndigheter.kalladel98823ten
myndigheter-iutgångspunktmedtillÖversynen syftade att

statskon-myndigheter somförslaglämnaverksamhet omnas Statskon-utredning.fortsatttförlämpligabedömdetoret myndigheter-prövaöversynsarbetet omockså ibordetoret riksda-medöverensstämmmerdelarallatillverksamhetnas instruktio-utfärdadeochintentionerregeringensochgens mellanansvarsfördelning res-sambandochbelysasamtner ochinommyndigheter an-sammaandraochmyndighetpektive
verksamhetsområden.gränsande

blföreskrivits atthade astatskontorettillskrivelsenI det arbetetbehandlas iskulleproblemområdenföljande
ändratsarbetsuppgiftertillhörandeochverksamhethar förändringarvilkaochmyndighetentilllkomstensedan av

så fall,idettapåkallar
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är resultatet verksamheten i överensstämmelseav med
statsmakternas intentioner och, inte, beror det påom
systemet och dess uppbyggnad eller på myndigheten,

överensstämmer myndighetens verksamhet till alla delar
med myndighetens instruktion frågai omfattningom avarbetsuppgifter inriktningoch verksamheten.av

finns likartad eller angränsande verksamhet på annathåll i statsförvaltningen eller inom övrig förvaltning,

vilka övriga bindningar tillfinns andra myndigheter,
är arbets- och ansvarsfördelning mellan berörda myndig-

heter inom heltsystemet klar,

finns det med hänsyn till den samlade kompetensen och
resurstillgången förutsättningar för ökad samordningen avden aktuella verksamheten.

vilka besparings- och rationaliseringseffekter kan upp-nås och, möjligt, vilkaom personalkonsekvenser får dessa,

vilka ändringar i nuvarande regelverk behövs för att eneffektivering ocheller samordning skall kunna genomföras.

Med utgångspunkt i dessa fragor inriktades översynen helt
på myndigheternas verksamhet målsättningenmed lämnaattförslag till fortsatt översynsarbete i de fall föränd-enring bedömdes innebära besparing eller effektivitets-en
vinst. Med det stora antalet myndigheter och den begrän-
sade utredningstiden för uppdraget det endast i undan-vartagsfall möjligt för statskontoret i detatt sammanhanget
föra närmare diskussioner med berörda myndigheter eller
göra särskilda verksamhetsanalyser. Bedömningarna grunda-
des i påstort befintligtsett underlag, anslagsfram-t exställningar, regleringsbrev och verksamhetsberättelser

övrigtisamt den information sommyndigheternaom stats-kontoret. riksrevisionsverket och departementen normalt
har tillgÅng.till.

Frågor myndigheternas internaom organisation och admini-
strativa samordning med andra myndigheter behandlades inte

än i undantagsfallannat inom för översynen små-ramen avmyndigheterna. Möjligheterna till administrativ samord-enning borde dock enligt den bedömning 14s statskontoret
gjorde i 198823rapporten utredas särskildi ordning.

OmDOVA-arkiven anfördes i 22rapporten s och 238 attsdet borde utredas dessa organisatorisktom kunde knytas
till universiteten på de till vilka ärorter, de förlagda.
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framväxtBakgrund och3

år 1970myndighetskonstruktionskapadesDOVA-arkiven som
förparaplyorganisation tremålsättningenmed att envara
förstat-småmyndigheterän mindre samtdittillsvarande, en

arbetsuppgifter dialekt-motsvarandemedstiftelseligad
i Uppsala.ortnamnsarkivetiortnamnsarkivet Lund.och

vis-Uppsala Svensktifolkminnesarkivet samtochdialekt-
Stockholm.iarkiv .

till-riksdagsbeslutolikaDOVA-arkivenDärefter har genom
folkminnesarkivetochdialekt-,förts enheterna ortnamns-

ifolkminnesarkivetochUmeå dialekt-i 1971. ortnamns-
projektenbåda vetenskapligadeGöteborg 1974, 1979 och

över sverigesordbokochöver Sveriges dialekterordbok
1984.medeltida personnamn

rötterframväxt medDOVA-arkivensredogörelse förkortEn
Någrabilagalämnas i 1universitetsmiljöer1800-taletsi

ortnamnsarkivenochvid dialekt-verksamhetenuppgifter om
visarkiv.svensktsamt

arkivstyrelseårunderställdes 1977DOVA-arkiven statens
ochför riksarkivetdå styrelseäven utgjordeSTARK, som

bio-bild svensktför ljud ocharkivetlandsarkiven, samt
År förändringar ochskedde vissa1986grafiskt lexikon.

styrelse.återigenfickDOVA-arkiven en egen

i Stock-kansli. placeratDOVA-arkiven har ett gemensamt
Upppsala.placerad iEAPA-enhet,holm. och gemensamen

insti-några andraredogörelse föröversiktlig typerEn av
från börjanellertidigaretutioner och verksamheter som

lämnas i bilaga 2högskoleorganisationenknutits tillhar
verksamhet.universitetsanknutenLikartad

Nuläge problem.och4

förordningenär reglerad ivid DOVA-arkivenVerksamheten
ortnamnsarki-för dialekt- ochinstruktion1988969 med
DOVA-arkivenhardennavisarkiv. Enligtsvensktsamtven
ochbearbeta utuppgift samla in. bevara.till ma-att ge

visor. folkmusikdialekter. ortnamn,terial personnamn,om
historiajazzens samt attoch den svenskafolkminnen avge

ochfastställandeärenden ortnamnyttranden i grans-avom
på allmänna kartor.förslag tillka namn

på myndighetentillämpligärVerksförordningen 19871100
Styrelsensför 19 ss.undantag 2. 18 ochDOVA-arkiven med

uppgifterutövar deordförande det ochhar som an-ansvar
frågorverksförordningen. I3 och 105i 3S, AS. 75 somges

ingår ide arkivtvåför eller fleraär somavgemensamma
även det ochordförandestyrelsensmyndigheten har ansvar
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de uppgifter i 55, 65. 75 1, 2 och 4 as ochsamtsom anges
95 verksförordningen. fråga rörOm endast arkiv haretten
arkivchefen uppgifter.motsvarande ochansvar

ingårmyndigheten folkminnesarkivetI dialekt- och i Upp-
sala, ortnamnsarkivet Uppsala, dialekt- ochi ortnamnsar-
kivet 1 Lund, dialekt-, och folkminnesarkivetortnamns-.
i Göteborg, dialekt-, folkminnesarkivetoch iortnamns-,
Umeå, svenskt visarkiv i stockholm. arkivet för ordbok
över Sveriges medeltida i Uppsala arki-samtpersonnamn

för ordbok över Sveriges dialekter i Uppsala.vet vart
leds arkivchef.arkivenoch ett av av en

Till är rådgivandevarje arkiv nämnd uppgiftknuten meden
frågorbehandla vetenskapliga inriktningatt arbetetsom

och allmänna uppläggning. ärenden fastställandeI om av
beslutar arkivchefen vidortnamn ortnamnsarkivet i Uppsala

efter hörande rådgivandeden nämndenför ortnamnsforsk-av
ning i förekommandeoch fall berört DOVA-arkiv.annat- -

finansierasVerksamheten över utbildningsdepartementets
statsbudgetanslag 24 Dialekt-G och ortnamnsarkiven samt
svenskt visarkiv respektive 26 Statliga arkivG Vissa

förkostnader samlingar materiel För budgetåretoch m m.
199091 föreslår regeringen sammanlagt till22.7 verk-MKR

års bilagasamheten l990 budgetproposition, 37$ff.10, s
I regeringens proposition forskning19899090, 57s om
föreslås dessutom viss förstärkning till forskning inomen
DOVA-arkiven +0,5 för-budgetåret 199293.MKR

får förDOVA-arkiven enligt instruktionen betalt12 S ta
de publikationer framställs för sådan undervis-samtsom

sådananing särskildaoch visningar anord-myndighetensom
inom för verksamhetsområdesitt enligt denar ramen grun-

der föreskrivs samrådmyndigheten efter med RRV.som av

budgetårsskiftetvid löne-1989-06-30 hade DOVA-arkiven 66
tjänster, lönebidragstjänster. arvodestjänster15 4 samt
B anställda med timarvoden. styrelsen ordförandenTill och

deltids-därutöververkschef är arvoderad.knutensom en
anställd tjänsteman med kanslichefsfunktioner. Arkiven i

lönetjänsterna.Uppsala dominerar helt med de 6645 av

organisation denna är nödvändighetEn medtyp ytterstav
sårbar för händelser den inte påverka,kan bl problemena

ersättaremed till sjuk- eller föräldraledig personal. I
ocksåpraktiken svårthar det varit erforderligtskapaatt

medelsutrymme för personalutvecklingsinsatser.gemensamma

utförlig redovisning för DOVA-arkivens arbetsuppgifter,En
fortfarande lämnades i myndighetensaktuell,som anses an-

slagsframställning budgetåretför 198788. ävenEn annan.
den utförlig, myndighetensmycket redogörelse lämnades i
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forsk-förmedelanslagsframställning avseendesärskilda
199091-199293,budgetårenutvecklingsinsatserochnings-

forskningsproposition.årsinför 1990behovsredovisningen 3 nova-i bilagaredovisasdensammasammanfattningEn av års forsknings-inför 1990behovsredovisningmedarkiven
proposition.

D0vA-verk-sättpå tydligt attvisar ettredogörelsenDen betydelsemed ochsamband stornära enhar ettsamheten
forskning.språkvetenskapligdåsärskilthumanistisk.för

ocksåinnehållerÅrets l9899090forskningsproposition
ändamål. nova-för dettamedelsförstärkningförslag om en emel-kräverför verksamhetenambitionersamlade-arkivens

bli aktu-kanän vadstörreväsentligt somlertid resurser
tid.överskådligunderdennatillavdelaellt att

denutbyggnadförbegränsat avutrymmesynnerligenHed ett utväg äningeni praktikenfinns annansektornoffentliga
vadtillförväntningar somochambitioneratt egnaanpassa redanomfördelningomprövning och avåstadkommaskan genom förut-verksamhetsplanering somEntillgängliga resurser. regering ochibeslutresurstillskottsätter genomexterna

framgång.tillsmåläge utsikterdagensiriksdag har

alter-198823itidigare somhar rapportStatskontoret
organi-möjlighetenframhållit attDOVA-arkivenförnativ

på respektive ort.universitetentilldemsatoriskt knyta

verksamhe-286anfördeslösning ssådanskäl försom en medsambandnärakaraktär och annanvetenskapligatens dennamedskulleDOVA-arkivenhögskolan.inomverksamhet
serviceadministrativtillmöjligheterocksålösning ges tilltillgångfåänsättenklarepåpå ochplatsen ett nu

institutio-tillhandahållesövrigtistödfunktionerde som
högskoleorganisationen.ingår ienheterandraoch somner

blandochstyrelseninomDOVA-arkivenförFöreträdare - verksamhetenkritikframfört attmothararkivcheferna - ämnes-medsamordnasdärochuniversitetenöverföres till
foklivsforsk-språk ochmotsvnordiskaförinstitutioner

betydandemedförenadbedömslösningenningetnologi. Den
denidå går förloradsärartDOVA-arkivensförrisker att

lokala konkurrensen resurserna.om
kundeplanetpå lokaladetlösningadministrativEn annan iellerför sig gruppvara DOVA-arkivenatt knyta -var- 16 kapenligtinrättningarpåuniversitetet ortentill som

19881060.omtrycktl977263,högskoleförordningenl3 5
emellertidfordrarlösningen1989646. Denändrad senast

kritikerna attpå trovärdighet gentemotkrav -med samma- sättpåDOVA-arkiven annatinomdokumentationsverksamheten
perspektiv.nationelltihållas ettkan samman
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också anförts argumentetuniversitetsanknytning harMot en uppgiftenhar attkulturinstitutionerDOVA-arkiven somatt kulturBildningsorganisationer,tidersäldrelevandegöra
hembygdsföreningar,utbildningsanstalter,andraskolor och medhjälp demon-alltönskarenskildaoch mermyndigheter

remissvar samtbrev-ochföredrag,samlingar,strationer av relationergodastudiebesök.Att havidhandledningenskild
förviktigtär särskiltintresseradeallmänhetentill den

människorär deutsträckning somideteftersom storDOVA.
tjänster.begär derasarkiven,somtillmateriallevererar

budgetåret 199091.förAFDOVA
är dockaktiviteternämndasistfinansieringförFormen av

1988969förordningen12redan i Sregleradbeaktad och
härefterfråganDenför DOVA-arkiven. sominstruktionmed

uppräkning basan-sigdärför inte i avmotiverar enavses någon hop-ellerpå statsbudgeten2624 och Gslagen G
landsarkiven.riksarkivet ochtillanslagenmedkoppling

hellerintespråkbrukgängseenligtärDOVA-arkiven -- meningiarkivinstitutioner somsammabetraktaatt som lands-ochkrigsarkivetriksarkivet,arkivinstitutionerna
harDOVA-verksamhetenff.2219899072,arkiven prop s

medkontakterochsambandfunktionellasinamerparten av inomforskarutbildningochforskningförinstitutioner
hembygdsforskning.amatörinriktadmedochellerhögskolan

förändringarBehov5 av
dentillkommitstatskontoretprövning harfortsattvid en myndig-DOVA-arkivenvidproblemen somuppfattningen att -

allt-medsammanhängerhandförsta enihetskonstruktion - sådanför verksamhetenledningsfunktionutformadför vagt sedanvuxitsuccessivtharomfattningenidag.bedrivsden
ytterligarefrämst attdetår och1970 genomtillkomsten forskningsråds-tidigareochinstitutionervetenskapliga

sammanförts inomform, haroförändradistödda projekt,
verksamheten.förparaplyorganisationDOVA-arkiven ensom

förnyelse,omprövning ochfortlöpandepåökade kravenDe DOVA-arkiven,möta ävennära framtid attkommeri ensom ledningföroch resurserfunktionerförstärktafordrar situation statskonto-måste enligtstyrning. Dennaoch nya stärkerstödjer ochbedömning åtgärdermedmötas somrets befogen-också roller ochförändringomprövning och aven inomverksamhetsansvarigaärdemallaförheter nusom
arkivchefer.verksledning ochstyrelse,myndigheten

verks-ichefmyndighetensdagär iordförandeStyrelsens
mellanfinnsrollkonfliktmening. Den somförordningens

formellt ettemellertidarkivcheferna harochordföranden
vissai dennareglerna gerattinstruktionenstöd i genom

arkivcheferna.tillävenverkschefbefogenheter som
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börDOVA-arkivenvidbeslutsformerochLedningsfunktioner sättpadet ettochförändrasmeningstatskontoretsenligt Lämpligen skerchefsfunktion.myndighetensförstärkersom uppkommandevidarkivcheftjänst somattdetta engenom ombildasövrigt1förändringar -ellermed utanvakans - ochdialekt-myndighetenförverkscheftjänsttill somen visarkiv.svensktortnamnsarkiven samt
förverkschef myn-ledningsfunktion enförstärkt -Hed en nova-arkiven attförskapasförutsättningarkandigheten - ochverksamhetsplaneringverklighetsnäraåstadkomma neren organisa-ifinnsredanför de somresurserinomdet ramen ompröv-medarbetetledablirhuvuduppgift attEntionen. ettåtagandengjorda somochuppgifterexisterandening av ställningstagandenåterkommandestyrelsensinförunderlag mellanochinomomfördela resursermöjligheterna atttill ordboksprojekten.deminst storainteDOVA-enheter.olika

övrigtiävenmaste gesförändringsarbetetfortsattaDet myndighetDOVA-arkivenför sommöjligtgör detvillkor som resultat-resultatredovisning ochpauppfylla kravenatt fördjupadochsärskilda rapporterbl formianalys. ava detbakom nyaintentionernaenligtanslagsframställning.
budgetcykler.treårigamedsystemet

förslagöverväganden och6
över-förutsättningardessautifrån -harStatskontoret - DOVA-arkivennärmaformer attadministrativaandravägt alternativföljandeprövatdärvidochhögskolantill

vidinrättningnationelltillombildasDOVA-arkiven en
1.alternativUppsalaiuniversitetet

iuniversitetettilladministrativtknytesDOVA-arkiven
2.alternativUppsala

ktillombildas senDOVA-arkiveninnebär attAlternativ l 16enligtUppsalaiuniversitetetvidinrättningnationell emellertidkräverModellenhögskoleförordningen.l3 Skap ochstyrelseuniversitetetsmellanansvarsfördelningenatt utform-godtagbarkanDOVA-styrelsen engessärskildaden päDOVA-personalförarbetsgivaransvaretvadning avser ocksåmodellenkräverpraktikenUppsala. Iänandra orter finansierasfortsättningen genomiävenDOVA-arkivenatt tillanslageneller utominommedelsanvisningar.särskilda 2.jfr bilagahögskolaniforskarutbildningochforskning
ochregelverki av-förändringardebedömerStatskontoret nödvändigtäningripandedetta krävaskulletal mersom verk-styrningoch avledningmedlösa problemenför att på andra orterDOVA-enheterDOVA-arkiven. omvidsamheten
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än avlägsenUppsala l nära eller framtid koncentrerasen
till Uppsala, forskningspolitiska ocheller ekonomiskaav
skäl, frågankan dock arbetsgivaransvaret förom persona-
len vid DOVA-arkiven i Uppsala kommai läge.ett annat

Alternativ innebär2 DOVA-arkiven administrativt kny-att
äliggandetill universitetet i ettUppsala förtes genom

universitetet för kansliuppgifter Atatt styrelsensvara
och verksledningen EAPA-funktioner vid DOVA-arkiven.samt

och kostnadsersättning förFormer det samarbetet regleras
lämpligen i avtal mellanett parterna.

Vid samlad bedömning förändringshovende olika inomen av
förutsättningarnaDOVA-arkiven och för driva det arbe-att

framgångmed finnertet denstatskontoret realistiskamest
lösningen fortsatt förändringsarbete utgångs-ett medvara

i alternativpunkt 2.

föreslårStatskontoret alternativ lägges2 till grundatt
för det fortsatta förnyelsenarbetet med DOVA-arkivensav

och inre organisation. vid böryttre DOVA-arkiven i detta
inrättassammanhang tjänst verkschef med direktetten som

ledningsansvar även för nuvarande enheterarkiv i Uppsala.
förEkonomiskt den tjänsten kan DOVA-arkivenutrymme skapa

omprövning förnyelseoch verksamheten i sambandgenom av
med det generationsskifte bland arkivcheferna kommersom
under 1990-talet.

Reglerna myndighetens ledning i 3 5 och styrelsensom om
och uppgifter i förordningen8 5 1988969 medansvar

instruktion för dialekt- och ortnamnsarkiven svensktsamt
börvisarkiv och det förändringar i övrigtoavsett an-- -

till verksförordningen. för handläggningFormernapassas
och beslut i frågorde regleras dessa bestäm-som nu genom
melser bör överlämnashelt till styrelsen och verkschefen.

Förändringar i DOVA-arkivens inre organisation bör på mot-
på egetsvarande sätt överlämnas till styrelsen avgöraatt

verksförordningen arbetsordningenligt 16 is attansvar
eller särskilda meddela föreskrifterbeslut behövssom om
myndighetens organisation formernaoch för verksamheten.

Regeringens föreskrifter härom bör övrigti begränsas till
bestämmelse får inrättastyrelsen rådgivandeatt ochen om

samordnande enbestämme1se påsamt dvs vilkaorgan om var,
DOVA-arkivens är förlagd.verksamhetorter

ändradI instruktion för DOVA-arkiven bör därutöver in-en
föras bestämmelse innebörden ärenden iatten av som avses
305 verksförordningen får överklagas hos universitets- och
högskoleämbetet. bilaga 2 tillI 54 budgetpropositions

framhåller1990 civilministern angelägetbl hur det ära
begränsaatt antalet regeringsärenden.
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iochutformningledningsfunktionensiändringarMed dessa där-börverksamhetenförvillkorenförfattningsmässigade ochdialekt-för myndighetenstyrelsenåtuppdrasefter
påvisarkiv egetatt ansvarsvensktortsnamnsarkiven samt

inreverksamhetensförbehövsriktlinjerdeutforma som vadfrämstansvarsfördelning, avserorganisation och annan förformernainriktning, samtarbetetsvetenskapligadet vissakräveruppgiftenhögskolan. Denmed senaresamverkan
sättpå lämpligtbörutvecklingskaraktär ochinsatser av övergånginförövrigtiförberedelserna enmedsamordnas

fördjupadochbudgetcyklertreårigamed entill systemet
199394--199596.budgetårenföranslagsframställning

Genomförandeplan7
omnämnes37610,bilagabudgetpropositionars s1990I för-tillmöjligheterna enöversynbl statskontorets ava ortnamnsarkiven samtochför dialekt-organisationändrad

iklarväntas blidensammaochvisarkiv DOVA attsvenskt remissbe-förslaget attDärefter kommerår 1990.början av regeringensinförberedningsarbetetiledhandlas ettsom budgetproposition.Arsnästkommandeiställningstaganden

föreslår istatskontoret rap-Åtgärdertillförslag somDe ställningstaganderiksdagensendastformelltkräverporten fortsättnings-DOVA-verksamhetenförmedelfrågan,till om forskningtillanslagenmedtillsammansskall anvisasvis tillsam-ellerLitt Ehögskolaniforskarutbildningoch
Litt G.kulturverksamhettillanslagenmedmans

inrättandeochinstruktion avmyndighetensiFörändringar
Detsammaregeringenverkschef beslutar om.tjänst somen verksamhets-treårigamedför arbetetriktlinjernagäller

direktiven.myndighetsspecifikakdeplaner s-
omorgani-tillanslutningövriga ifordras enåtgärder som ansvarsområde.styrelsenstillhörDOVA-arkivensation av

föreslår denna rapportistatskontoretförändringarDe som dem,förverkligaangelägetbedöms attdetsåledes,kan om
juli 1991.den lbörjanmedgenomföras
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Hushållssparandeti samhälls-för liteSparar och97. folkrörelsemaslotterierVinnaellerförsvinnal30. -ckonomin.Fi. speli framtiden.C.

kartläggningsocialbidrag98.Kommunernas Rattfylleri Sjöfylleri.och Ju.l3l. Grovtaven-kostnader för totalförsvaret mål-Frivilligverksamhet132. ettnormer, m.m. -jordbruketochträdgårds-Rådgivningeninom99. resultatperspektiv.och Fö.
nttringen.Jo. asylsökandeochflyktingar.Mottagandet Ku.133. av

Fi.arbetsgivarorganisationema.och100.Staten företag.C.Handlingsoffentlighethoskommunala134.
ochsjukvård.loLFörsvarsmaktenshälso- Fö. handräckningskosmader.Miljöskadeförsäkringoch135.

förvaltningskostnaderMyndigheternas102. M.
löneförändringar.Fi.budgetering pris-och fiske utvecklingsmöjligheter.Svenskt nulägeoch136.av- -103.FHU92.A. Jo.

Rio svenskhandlingsplanVåruppgiftefter104. l37.Arkeologi exploatering.och Ku.-2000-talet.inför M.
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l38.NågrafrågorangåendeRegeringsrätten.Ju.
139.Totalförsvarsplikt.Fö.
140.Sekretesslageni fri kommunalnämnden

organisation.C.
|41.Miljöfarligtavfall regler.M.nya-142.Detdoldakulturarvet.Ku.
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Utrikesdepartementet Smittskyddsinstitutet organisationför Sverigesny-smittskyddsfunktioner.nationella [29]Bistånd Översynunderomprövning. detsvenskaav Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden,utvecklingssamarbetetmedMoçambique.[124] -vårdensinnehållochutveckling.[37]
Justitiedepartementet Begreppetarbetsskada.[39]

Livskvalitetför psykisktlångtidssjukaBundnaaktier.[13] forskningkringservice,stödochvård.[46]EES-anpassning -kreditupplysningslagen.[22]av Avgifterochhögkostnadsskyddinomåldre-ochÖversyn sjöpolisen.[51]av handikappomsorgen.[50]Ettreformeratåklagarväsende.Del [61]A ochB. Ettsamhälleföralla.[S2]Utredningen vissainternationellainsolvens-om Välfärdochvalfrihet service,stödochvårdförfrågor.[78] -psykisktstörda.[73]Kriminologiskochkriminalpolitiskforskning.[80] Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ettTrafikpolisen dubbeltbättre.[81]än -mer underlag.[77]Genteknik utmaning.[82]en- Bostadsbidragenklare rättvisare billigare.[89]Aktiebolagslagenoch -EG.[83] - -Kommunernassocialbidrag kartläggningen avErsättningför kränkning brott. -[84]genom kostnader [98]normer, m.m.VAL, OrganisationTeknikEkonomi.[108] Arvodenför vårdhosprivatpraktiserandeläkare.18]Investeringari arrendejordbruketochandraarrende- Allmännaarvsfonden.[120]rättsligafrågor.[109] Merkostnadervidsjukdomochhandikapp.[129]Informationoch den InformationsTeknologinnya -straff-ochprocessråttsligafrågor 10]m.m. KommunikationsdepartemeutetLag företagsrekonstruktion.[113]om NyaInlandsbanan.[32]GrovtRattfylleriochSjöfylleri.[131] Rådför forskning ochkommunikation.transporterNågrafrågor omangåendeRegeringsrätten.[l38] Rådför forskning ochkommunikation.transporterom
Försvarsdepartementet Bilagor.[55]

Färjorochfarleder.[56]Forskningochutvecklingför totalförsvaretförslag- Telelag.[70]till åtgärder.[62] ÖverenskommelseMalmöregionenstrafiksystem.Förvaltning försvarsfastigheter.[85]av åtgärderi trafikensinfrastruktur. 14]omFörsvarsmaktenshälso-ochsjukvård.[101] Kontrolli konkurrensavveckling AB SvenskavAdministrativtstödtill Försvarsmakten. -[105] Bilprovningsmonopolpåkontrollbesiktning.[115]Civilbefälhavama.[106]
Frivilligverksamhetför totalförsvaret mål-ett Finansdepartementet-och sultatpmspektiv.[132]l Koncessionför försäkringssammanslutningar.[5]Totalförsvarsplikt.[139]

Ny mervärdesskattelag.
Socialdepartementet Motiv.Del- Författningstextochbilagor.Del [6]-Psykisktstördassituationi kommunema Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.probleminventering -socialtjänstensperspektiv.[3]-en ur Fastighetsskatt.[11]Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.ett [4]- Långtidsutredningen1992.[19]Kroppenefterdöden.[16] Kontrollfrágori tulldatoriseringen [23]m.m.Densistaundersökningenobduktioneni ett- Avregleradbostadsmarknad.[24]psykologisktperspektiv.[17] Kartläggning kasinospelenligtinternationellaavTvångsvårdi socialtjänsten -ochinnehåll.[18]ansvar- regler.[28]Statenshundskola.ombildningfrånmyndighettill KreditforsakringNågraaktuellaproblem.[30]aktiebolag.[20] -Risk-ochskudehanteringi statligverksamhet.[40]Bostadsstödtill pensionärer.[21] Avregleradbostadsmarknad,Delll. [47]Rättentill folkpension kvalifikationsregleri- EffektivarestatistikstymingDenstatligastatistikensinternationellaförhållanden.[26] -finansieringochsamordning.[48]
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dieseloüa.[53] ochSkatt Rådgivningeninomjordbruket

[57]naturafbrmåncrvissaBeskattning [99]tradgårdsnaringen.m.m.av
[60]statsanstallda.reglerför skogsvårdsorganisationen.[111]Enklare framtidaDen

Delföretagsbeskattningen.reformering studielågprisbutiken.EnFortsatt ochKonsumenternaav av
dagligvaruhandeln.[117]1671 iändradeköpvanor

former.[71]Bostadsförmedlingi utvecklingsnulägeochSvenskträdgårdsnäringnya -i krig.[75]kriserochpolitikunderEkonomisk [119]möjligheter.
organisation.[79] Åtgärderochlokaler ochfastigheter SverigesjordbrukStatens för förberedany att- samhälls-Hushâllssparandeti animalie-för lite förslagSparar livsmedelsindustriför EG om-[97]ekonomin. [125]sektom.

[100] [136]arbetsgivarorganisationema. utvecklingsmöjligheter.och ochStaten Svensktfiske nuläge-tttrvaltningskosmaderMyndigheternas
Arbetsmarknadsdepartementet[102]löneförandringar.pris-ochbudgeteringav- kanslihuset.Administrationeni strategi.[T]nationellKompetensutvecklingen-[112]Bilaga.administrationenKlara Årsarbetstid.[27]- [121]mcrvürdeskattcfrågor.Vissa [103]FHU92

[127]verksamhet.uppgifterochBoverket [116]arbetskraft.uthyrningförmedlingochPrivat av
påAMUGruppenmöjligheter vägmotEtthavav -utbildningsmarknad.[123]2000-taletsUtbildningsdepartementet

KulturdepartementetGrundutbildningenskompetens.Frihet ansvar--villkor rundradiosändningar.[10]bolagförEttnytt
högskolan.[l] [31]i TV-program.satellitsändningarLagstiftning avom[12]högskoleutbildning.Konstnärlig [36]ochTV iRadio ett.

någraperspektivhögskolanledarskapiLedningoch asylfbrlilggning.[69]vistelseMeningsfull-
möjligheter.[15]och [96]i arbetslivet.diskrimineringetniskFörbudmot3-årigmedfbrsöksverksamhetenUtvärdering [107]vid ombyggnad.Kulturstödav

[25]i gymnasieskolan.utbildningyrkesinriktad [133]flyktingar.asylsökandeochMottagandetavelevavgiñer.[38]ochskolor.BidragFristående [137]Arkeologiochexploatering.
grundutbildning.[44]högskolansförResurser [142]kulturarvet.doldaDet

[59]Lararuppdraget.
Näringsdepartementet[86]betygssystem.Ettnytt

[92]Pliktleverans. ochmätteknikinomSJPProvningochprivat-Provavärlden.[93]Svenskskolai europaperspektiv.[74]iSMP[94]förbildning.Skola projektkapitalmarknadenför statenssvenskaDen -övergångtillstudiestödochbakgrundSocial roll. [95]ochframtidanuvarande-[122]studier.högre
Jordbruksdepartementet

handelsgödsel.[14]kadmiumiMindre
[76]Huvudbetånkande.2000-talet.införSkogspolitiken

[76]Bilagorinfor2000-talet.Skogspolitiken
Bilagor [76]2000-talet. ll.Skogspolitikeninfor

Åtgärder jordbrukochSverigesförberedafor att
vegetabilie-förslagförEGlivsmedelsindustri om- ekologiskaochdenlivsmedelsexportensektorn,

[87]produktionen.
organisationochverksamhetbehov,Veterinär

[88]tinansiering.
[90]framtiden.Biobranslenfbr

[91]Bilagedel.framtiden.förBiobränslen
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Civildepartementet
Ekonomioch i kyrkan.[9]rätt
Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst [33]
EES-anpassning marknadsRsringslagstiñrtingen.[49]av

förMer mindre styrformerförbam-ochnya-ungdomspolitiken.[54]
Regionalaroller perspektivstudie.[63]en-Utsikt framtidensregioner sjudebattinlägg.[64]mot -Kartboken.[65]
Västsverigeregioni utveckling.[66]-Detkommunalamedlemskapet.[72]
Kommunaluppdragsverksamhet.[128]
Vinnaellerförsvinna folkrörelsemaslotterieroch-speli framtiden.[130]
Handlingsoñentlighethoskommunalaföretag.[l34]
Sekretesslageni fri kommunalnämndorganisation.en
[140]

Miljö- och naturnesursdepartementet
Reglerför risker. seminariumEtt varförvi tillåterom

föroreningarinne [2]änute.mer
Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.[34]

mätningsutbildningarKart-och i skolformer.[35]nya
Angåendevattenskotrar.[41]

förKretslopp Basen hållbarstadsutveckling.[42]- TheBasisofEcocycles SustainableUrbanDevelop--[43]ment.
Miljöfarligtavfall ochriktlinjer.[45]ansvar
Miljöskulden.En hurmiljöskuldenutveck-rapportom

ingentinglas vi [58]gör.om
Långsiktigmiliöforskning.[68]

eñerRioVåruppgiñ svenskhandlingsplaninför-[104]2000-talet.
EnvironmentalSwedish Debt.[126]

Miljöskadeförsålcringochhandräckningskostnader.
[135]
Miljöfarligtavfall regler.[141]nya-




