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1. Inledning 

Hembygdsböcker är en stor källa till kunskap, det är där man som läsare får ta 
del av bygdens historia, dess människor och sociala liv, bland annat. De funge-
rar utmärkt att läsas från pärm till pärm för nöjes skull. Men om man söker 
efter en speciell person, en speciell gård eller en fäbod, hur gör man då? Det tar 
lång tid att bläddra igenom böckerna på jakt efter det man söker, det finns ofta 
en innehållsförteckning i varje volym, men där står bara artikeln och dess för-
fattare. Det är med andra ord inte speciellt enkelt att hitta det man söker. Jag 
vill därför underlätta för människor att finna vad de söker i dessa böcker och 
därför skapa en användarvänlig bibliografisk databas med olika sökingångar. 
Föremål för bibliografin är hembygdsböckerna Skinnarebygd, utgivna som 
årsböcker i Malung i Västerdalarna, sedan 1948 med ett fåtal kortare uppehåll i 
utgivningen. 

Skinnarebygd innehåller artiklar skrivna av ”lokala förmågor”, ibland med 
vetenskaplig bakgrund men oftast av lekmän. Författarna har inte alltid haft 
något vetenskapligt krav på sina texter, men även akademiska texter har ibland 
publicerats. Artiklarna innehåller allt från korta dikter, beskrivningar av byar 
och fäbodar, barndomsminnen, person- och släktporträtt, till artiklar om 
skinnindustrin och mycket mer. Författarna har förutom för- och efternamn 
ibland även gårdsnamn. Mycket av innehållet handlar om äldre tiders händelser 
i byarna och om människor under tidigare århundraden. De flesta texterna är 
naturligtvis skrivna under senare hälften av 1900-talet, men även postumt pub-
licerade äldre texter förekommer liksom kommentarer till äldre texter. 

Personalen på Malungs kommunbibliotek har sedan tidigare gjort det möj-
ligt att via deras bibliotekskatalog på Internet söka bland samtliga artiklar och 
bland samtliga författare. Det min bibliografi framförallt tillför är bruket av 
svenska ämnesord samt möjligheten att söka på personer och platser beskrivna 
i löptexten. Värt att nämna är att innehållsregister i tidigare utgåvor finns i ett 
fåtal årsböcker. Men då måste just dessa register finnas i ens ägo för att vara 
till någon nytta. Min söktjänst är dessutom mer omfattande och noggrant ut-
förd. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Mitt syfte är att göra en enumerativ bibliografisk databas över artiklar i Skinna-
rebygd, uppbyggd som en relationsdatabas i webbgränssnitt. Användarvänlig-
heten säkras genom en söktjänst placerad vid servern för Institutionen för 
ABM, Uppsala Universitet, http://labben.abm.uu.se. Söktjänstens placering är 
tillfällig och nödvändig för att uppsatsens opponent ska kunna ta del av databa-
sen, dessutom är det då möjligt att illustrera tjänstens sökmöjligheter med hjälp 
av skärmbilder som presenteras i uppsatsen. Meningen är dock att bibliografin 
i sinom tid kanske blir tillgänglig via Malungs biblioteks hemsida på Internet 
för intresserade besökare och hembygdsforskare, då kanske med ett annat utse-
ende men med samma basfunktioner. Bibliografin ska ha olika sökingångar 
som författarnamn, biograferade personer, platser, enskilda utgåvor, ämnesord 
etc. Söktjänsten innehåller inte inskannat material. Istället skall den hjälpa an-
vändare att finna artiklar och i vilka årsböcker dessa återfinns. Det skall under-
strykas att arbetet med bibliografin inte är fullständigt genomfört vid tiden för 
ventilering av uppsatsen. Artiklar är registrerade till och med årgång 1988. 

2.2 Frågeställningar 

1. Vad är egentligen en bibliografi? 

2. Vilka bibliografiska metoder och arrangemang finns att tillgå? 

3. Vilka dataelement skall ingå i de bibliografiska posterna? 

Dessa tre huvudfrågeställningar utgör fundamenten för denna uppsats. Frågan 
om vad en bibliografi är, är kanske den mest centrala och mest omtvistade. Inte 
minst mellan forskare har det funnits delade meningar om vad som egentligen 
skall få definieras som bibliografi. För det är en definitions- och begreppsfråga 
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som oenigheten rört sig kring under flera sekler, och då främst riktats mot 
tryckta eller handskrivna verk. Har förvirringen kanske dessutom förvärrats i 
och med ankomsten av bibliografiska (elekroniska) databaser?  

Det har påtalats att funktionaliteten för en bibliografi helt och hållet är be-
roende av dess utförande och uppslag. Syftet är nämligen, bland annat, att tyd-
ligt visa vilka böcker en viss författare skrivit, och vilka böcker som finns 
skrivna om ett visst ämne. Bibliografiska verk finns i olika utföranden och 
upplägg beroende på olika utgångspunkter. Moderna databaser erbjuder fler 
valmöjligheter och färre begränsningar jämfört med tryckta bibliografier. Med 
andra ord kan en enda databas ersätta flera bibliografier tack vare olika sökin-
gångar (utgångspunkter). 

Bibliografiska poster består av information av något slag. Vanligast är 
författare, boktitel, år och utgivningsort. Självklart varierar det i hög grad bero-
ende på vad som är föremål för bibliografin. Grundtanken är dock naturligtvis 
att informationen måste vara tillräcklig för att verket skall identifieras. Det 
innebär en stor skillnad hanteringsmässigt mellan ett tryckt verk och en elek-
tronisk bibliografi i en relationsdatabas. I arbetet med den förstnämnda förs all 
information direkt till det fysiska bokbladet i samlad form. Den senare katego-
rin är som tidigare sagts beroende av dynamik och består därför av ett antal 
tabeller med olika information. Dynamiken och de olika sökingångarna är be-
roende av att tabellerna är kopplade till varandra. Därav termen relationsdata-
bas. 
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3. Skinnarebygds historia 

Under detta kapitel skildras först Niss Hjalmar Matsson och dennes arbete med 
och publicering av Skinnarebygd, utgiven i Malung. Sedan följer information 
om årsbokens utgivning genom tiderna. Till sist berättas om skinnarna, hant-
verkarna som givit namn åt bokserien. 

1948 tog Niss Hjalmar Matsson (1905–1973) initiativet till att ge ut Skin-
narebygd : Malungs hembygdsförenings årsskrift. Matsson var själv redaktör 
och under hans tid publicerades fjorton årgångar. Han var född och uppvuxen i 
Malung i Västerdalarna och han började tidigt intressera sig för den lokala hi-
storien. Han studerade vid Malungs Folkhögskola 1921–24.1 Han lämnade se-
dan hembygden för att studera i Uppsala och i Stockholm. I Uppsala tog han 
studentexamen 1928 och började året efter som ortsmeddelare för dåvarande 
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Han studerade sedan nordiska 
språk samt nordisk och jämförande etnologi. Matsson tog fil.kand.- examen 
1939. Därefter togs mycket tid i anspråk för insamlingsarbete i Malung och 
Lima. 1949 fick han sin fil.lic.-examen, och hans avhandling är ett gediget ar-
bete om Limasmidet. Två år innan, 1947, blev han lärare vid Malungs Folk-
högskola och tog samma år över ansvaret för Malungs hembygdsgård. Året 
därpå gavs så den första årsskriften ut och Matsson skrev själv stora delar av 
innehållet i denna volym. Men han fick också andra Malungsbor att själva 
skriva ner sina bidrag eller berätta för honom, varpå han skrev ned bidragen.2 

I första årsbokens förord uppmanade Matsson gemene man att verkligen ge 
sina bidrag. Redaktören ville nämligen inte att bara professionella forskare 
skulle få bidra med sina alster. Skinnarebygd blev mycket uppskattad, inte bara 
i Malung och Dalarna. Även forskare med högt vetenskapligt anseende, som 
förste arkivarien fil.dr. Lars Levander och arkivarien vid Uppsala landsmåls-
arkiv fil.dr. Folke Hedblom, gav mycket positiva omdömen om skriftserien. 
Även i dagspress fick publikationen ett mycket gott omdöme: ”[...]”’en av de 

                                                 
1 Bondpä, Kajsa, 1998, ”Skinnarebygd 50 år”, s. 7. 
2 Bondpä, 1998, s. 8 f. 
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finaste folklivstidskrifter som ges ut i vårt land’, [sic] ett monument över Niss 
Hjalmar Matssons kamp mot okunnighet och barbarism’. Citaten är hämtade ur 
Alf Åbergs artikel i SvD 3.9 1969 (s. 12)”.3 I Matssons regi publicerades 
årgångarna 1948 till och med 1967–68, innan han avled den 27 februari 1973. 
För sina insatser för folkkulturens utforskande fick han 1969 ta emot Kungl. 
Gustav Adolfs Akademiens pris.4 

Företag belägna i och runt Malung kunde mot betalning annonsera längst 
bak i varje årsbok och denna inkomst gav ett stort bidrag till Skinnarebygds 
fortlevnad. Mellan dessa annonser fanns plats för mycket korta roliga historier, 
eller citat från bygden, ofta skrivna på malungsmål. Under ett tiotal år hade 
bokomslagen av papper en skinnliknande och veckig struktur, för att under-
stryka att skriften kom just från skinnarebygder. Sedan dess har böckerna utgi-
vits med bokomslag av en mer alldaglig pappersstruktur, förmodligen av eko-
nomiska skäl. 

Ända från dess att den första årsskriften publicerades har manliga förfat-
tare dominerat som skribenter av artiklarna. Därför har ämnen som textil- och 
dräkthistoria kommit i skymundan. Under Matssons tid som redaktör hade 
folkmusiken ganska stor plats i årsböckerna. Under senare redaktörers tid har 
ämnen som arkeologi favoriserats, även om ett blandat innehåll alltid eftersträ-
vats.5 

Sist i varje årsskrift har alltid ”Hänt på Holen” funnits, ett avsnitt som be-
rättar om vad som hänt i den lokala hembygdsföreningen under året. I artikeln 
står även namnen på föreningens styrelsemedlemmar. 

För min del har denna systematiska genomgång av Skinnarebygd givit mig 
möjlighet att bättre förstå min mors hembygd, där min familj och mina kusiner 
ofta vistas under både vintrar och somrar. Dessutom har min morfar, Mass 
Evald Henriksson bidragit med artiklar. Både han och min mormor, Torris 
Anna Henriksson har dessutom fått sig tillägnade varsin nekrolog, mormor 
1978 och morfar 1981. 

3.1 Utgivningen av Skinnarebygd 
Mellan åren 1948 och 1953 gavs en årsbok ut per år. Därefter har det kommit 
ut flera dubbelvolymer, till exempel 1954–1955. Trots namnet är en dubbel-

                                                 
3 Bondpä, 1998, s. 9. 
4 Bondpä, 1998, s. 11. 
5 Bondpä, 1998, s. 13. 
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volym en (1) bok, fastän omfattande två år. Dubbelvolymerna har även ett 
något större omfång. Bland de sex första ”enkla” utgåvorna 1948-1953 var det 
största omfånget 101 sidor. Under senare årtionden har volymerna utökats, 
1998 års utgåva har 198 sidor, flest antal sidor hittills. Ett längre uppehåll i 
utgivningen skedde under åren 1969–1973, vilket 1973 resulterade i volymen 
med samma namn (1969–1973). Detta uppehåll orsakades av redaktören Niss 
Hjalmar Matssons sjukdom och senare bortgång. Under 1980- och 90-talen har 
en årgång givits ut varje år, för att sedan avstanna i början av 2000-talet. Fler 
årgångar kommer dock förhoppningsvis att se dagens ljus i framtiden, allra 
helst till årsbokens 60-årsjubileum 2008. En detalj är att årgångarna 1948, 
1949, 1951, 1952 och 1953 är slutsålda (och därmed betingar ett högt antik-
variskt pris). Se tabell 1 nedan för samtliga publicerade utgåvor. För ytterligare 
detaljer om utgivningen, se kapitel 6.1, s. 26. 

Tabell 1. Samtliga publicerade utgåvor 1948–(2000–2001). 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
 1950 1959–60  1980 1990  
 1951   1981 1991 2000–01 
 1952 1961–62  1982 1992  
 1953  1969–73 1983 1993  
  1963–64  1984 1994  
 1954–55  1974–75 1985 1995  
 1956 1965–66  1986 1996  
   1976–77 1987 1997  
1948 1957–58 1967–68 1978 1988 1998  
1949   1979 1989 1999  

3.2 Vilka var skinnarna? 
Innan jag lämnar uppsatsens inledning bör det vara på sin plats att berätta lite 
kort om skinnarna, hantverkarna som givit namn åt Skinnarebygd. 

I det gamla bondesamhället försörjde man sig på lantbruk och boskaps-
skötsel, så även i Malung, men här räckte inte detta på grund av det hårda kli-
matet. Under vinterhalvåret krävdes andra inkomstkällor. I Malung valde man 
då att försörja sig genom beställning och tillverkning av klädesplagg sydda av 
skinn eller päls. Traditionen var att man lämnade sin gård vid Mikaelidagen 
den 29 september, efter att skörd och annat tagits omhand. Ofta arbetade flera 
skinnare ihop och kallades därför just skinnarlag. Den omedelbara hemtrakten 
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gav för litet kundunderlag för alla skinnare, varför man hade egna ”gränder”, 
del av socknar eller hela socknar, där man arbetade på plats. Dessa gränder 
kunde befinna sig i Mora, och i övriga Siljanstrakten, men även längre bort 
som i Hälsingland och Gästrikland. En kortare hemresa brukade ske vid tiden 
för jul, och man var hemma för säsongen igen vid valborgsmässoafton, strax 
innan tiden för vårsådden.6 

Skinnaryrket ansågs vara så pass viktigt i bygden att de flesta pojkar i 
Malung under lång tid fick vara så kallade blötpojkar åtminstone under en 
vintersäsongs arbete i ett skinnarlag. Självklart förblev inte alla inom hantver-
ket, men blötpojksarbetet betraktades som en introduktion i yrket. De som 
valde att förbli inom yrket blev så småningom skinnare (skinnardräng) och 
efter ännu längre tid kanske även skinnarmäster (skinnargubbe). Som varande 
skinnarmäster kunde man antingen stanna kvar i sitt skinnarlag eller bryta sig 
loss och bokstavligen bli sin egen mästare, dvs. börja arbeta i egen regi.7 

Traditionellt syddes skinnkläderna för hand, men efter hand gjorde sy-
maskinen sin entré som hjälpmedel och man började då kalla sig skinnskräd-
dare. Symaskinen blev dock endast efter hand accepterad som nytt instrument, 
detta särskilt bland skinnare verksamma i Ovansiljan och Sollerön. Anled-
ningen var att resultatet helt enkelt blev bättre som hantverk.8 

På framsidan av varje årsbok av Skinnarebygd finns symbolen för Malungs 
hembygdsförening, ett litet emblem som visar två av skinnarens arbetsredskap, 
en så kallad ”skinnarring” och en ”räckspade”. Ringen, som egentligen är en 
båge, sattes fast i en vägg i bägge ändar och här mjukade man upp skinnen 
genom att dra dem igenom metallöglan. Med spaden tog man bort hinnor och 
köttrester från skinnens insida. 

                                                 
6 Matsson, Niss Hjalmar, 1976, ”Arbetssäsonger och vandringar”, s. 83. 
7 Matsson, 1976, “Från blötpojke till skinnargubbe”, s. 106 ff. 
8 Matsson, 1976, “Arbetet efter skinnens beredning”, s. 215 ff. 
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4. Definition och ämnesöversikt 

I detta kapitel berättas först om vad en bibliografi egentligen är, och att ämnets 
definition varierat genom åren. Sedan beskrivs olika inriktningar som finns 
inom området, och en diskussion om i vilken grad bibliografering kan klassas 
som en vetenskap följer därefter. Sist redogör jag för uppsatsens litteratur, som 
både behandlar bibliografi som arbetsfält, och även innefattar riktlinjer för 
katalogisering vid bibliotek. 

4.1 Ämnet bibliografi 
Bibliografi är ett komplext ämne, och många olika uppfattningar finns om vad 
en bibliografi egentligen är. Inte heller forskare är helt ense om hur olika in-
riktningar är uppdelade inom ämnet. Jag använder den enhetliga termen doku-
ment i den ursprungliga betydelsen av handskrivet eller tryckt material samlat i 
t.ex. bokform. För etablerade termer och uttryck, använder jag annan termino-
logi såsom ”bokhistoria” och ”boksamlare”. 

Ordet bibliografi kommer ursprunligen från grekiskan (biblion betyder bok 
och graféin betyder skriva.) Var man bibliographos i Grekland arbetade man 
med att kopiera handskrifter.9 Bibliografi innebar alltså från början bokavskriv-
ning, medan det idag har betydelsen bokförteckning, uppsatt enligt ett visst 
system och omfattande ett visst bokbestånd.10 En bibliografi kan antingen vara 
en pappersprodukt eller vara digital/elektronisk och vara tillgänglig via Inter-
net. Samtidigt är arbetet med att sammanställa bibliografier en mycket gammal 
tradition. En väl förankrad definition är att en ”riktig” bibliografi på ett eller 
annat sätt måste förteckna samtliga dokument som finns inom ett visst ämne 
eller av en viss författare.11 

                                                 
9 Harmon, Robert, 1998, Elements of Bibliography: a Guide to Information Sources and Practical 
Applications, s. 2. 
10 Dahlbäck, Kerstin m.fl., 2001, Tryck, databaser och Internet : bibliografiska sökvägar för 
litteraturvetare, s. 10. 
11 Robinson, A.M. Lewin, 1979, Systematic Bibliography : a Practical Guide to the Work of 
Compilation, s. 10 f. 
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Den semantiska betydelsen av termen bibliografi har under lång tid varie-
rat i hög grad, i Frankrike under 1700-talet ändrades den från dess länge gäl-
lande betydelse ”att skriva böcker” (the writing of books) till ”att skriva om 
böcker” (writing about books).12 Denna betydelse blev accepterad både i Tysk-
land och i England. Bibliografi har som både term och innebörd länge varit 
omdiskuterad. En del av problemet är att ämnet har många beståndsdelar som 
relateras till samma humanistiska term. Att termen är svår att definiera märks 
inte minst av forskaren Percy Freers upptäckter. Han fann femtio olika defini-
tioner av bibliografi sedan 1678, de flesta av dessa uppkomna efter år 1900.13 
Dessa definitioner har varierande innebörd, en och samma författare ger ibland 
till och med olika svar vid olika tidpunkter då personen tillfrågats.14 

Från en boksamlares synvinkel betyder bibliografi att studera dokument 
och bibliograf är personen som studerar dem.15 Bibliografi kan få komplexa 
uttryck då man ser på en författare och dennes verk. Bland annat kan relationen 
mellan ett manuskript och det färdigskrivna dokumentet granskas, eller varför 
inte relationen mellan den ursprungliga texten och en eventuell nytolkning?16 

Sir Walter Greg, som bland annat utvecklat den historiska bibliografin, på-
står att andra forskares vilja att begränsa bibliografins omfattning till tryckta 
dokument, och därmed stänga dörren för handskrifternas berättigade plats inom 
arbetsfältet, är förkastlig, speciellt då bibliografins historia sträcker sig till den 
tid innan det tryckta dokumentets tillkomst. Greg poängterar dessutom att bib-
liografins många symboler och skiljetecken inte är något självändamål, de 
finns där för att åskådliggöra ett bibliografiskt faktum.17 

Fredson Bowers påtalar hur viktigt det är att alla inblandade parter i biblio-
grafiskrivande håller sig till samma regler och använder sig av för ämnet till-
gängliga symboler på korrekt sätt. Det är särskilt otillåtet att via personliga 
åsikter och fördomar åsidosätta allmänna regler.18 

Det finns två modeller att arbeta ifrån vid bibliografiskrivande: en pedago-
gisk och en professionell skola. Den förstnämnda arbetar utifrån den konserva-
tiva bibliotekariens syn att det beskrivna ska vara enkelt att förstå, även om det 

                                                 
12 Harmon, 1998, s. 2. 
13 Freer, Percy, 1954, Bibliography and Modern Book Production : Notes and Sources for Student 
Librarians, Printers, Booksellers Stationers, Book Collectors, s. 1 ff. 
14 Dunkin, Paul S., 1975, Bibliography : Tiger or Fat Cat?, s. 7. 
15 Belanger, Terry, 1977, “Descriptive Bibliography”, s. 99.  
16 Stokes, Roy, 1982, The Function of Bibliography, s. 6. 
17 Greg, W Walter, 1998, ”Vad är bibliografi?”, s. 395 ff. 
18 Bowers, Fredson, 1994, Principles of Bibliographical Description, s. 24. 
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inte är så precist beskrivet. Den mer professionella skolan arbetar med sym-
boler som användaren måste vara bekant med.19 

4.2 Bibliografiska inriktningar 
Bland andra Robert Harmon, bibliotekarie och lärare vid universitetet i San 
José anser att det finns två huvudgrenar vad gäller bibliografi: analytisk/kritisk 
bibliografi och enumerativ/systematisk bibliografi. Den analytiska delen är i 
sig uppdelad i en deskriptiv del, en textbibliografisk, och en historisk del.20 Här 
råder dock viss oenighet bland forskare: Sir Walter Greg och den väl ansedde 
bibliografen Theodore Besterman vill kombinera analytisk och historisk biblio-
grafi under den kritiska delen. De är dock båda överens om den systematiska 
bibliografin, som varande själva listandet av dokument.21 Jag har valt att an-
amma Robert Harmons modell då den är mest överskådlig. 

4.2.1 Analytisk/Kritisk bibliografi 

4.2.1.1 Deskriptiv bibliografi 
Deskriptiv bibliografi ser på dokument som fysiska enheter. Analysen ser till 
det tryckta dokumentets fysiska egenskaper såsom papperskvalitet, bindning 
och typsnitt. Fredson Bowers skrev sin berömda bok Principles of Biblio-
graphical Description 1949 vilken fortfarande betraktas som ett storverk i den 
akademiska världen. Bowers påstår följande: 

It is therefore, the basic function of a descriptive bibliography to present all the evidence 
about a book which can be determined by analytical bibliography applied to a material 
object. Supplementary to this primary function is the presentation of collateral ‘biblio-
graphical’ evidence without confusion between the two. When this is done in an orderly 
manner, the bibliographer has performed all that can properly be expected from him. If, 
thereupon, he wishes to utilize this bibliographical material for literary, historical or criti-
cal purposes, he may extend the general usefulness of his bibliography.[…] But this ex-
tension should not be confused with the primary rationale of descriptive bibliography or 
substituted for it. A true bibliography is primary an analytical one.22 

Bowers anser dessutom att innehållet i deskriptiva bibliografier utgör de fakta 
om dokument som både samlare och bibliotek kräver för sin verksamhets skull. 

                                                 
19 Bowers, 1994, s. 27. 
20 Harmon, 1998, s. 4. 
21 Robinson, 1979, s. 9. 
22 Bowers, 1994, s. 34. 
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Bibliografier av denna klass är grunden för litteraturhistoria och är ofta historia 
i sig själva. I förlängningen ger de också ledning till litteraturstudenters forsk-
ning och framsteg.23 

4.2.1.2 Textbibliografi 
Textbibliografi granskar förhållandet mellan den tryckta texten och den ur-
sprungliga text som författaren skrivit, det kan vara speciellt svårt att uttyda 
handskrifter. En yrkesman inom detta område måste inneha stora kunskaper 
om författarens övriga verk, liksom om den tid som författaren levde i, om 
publiceringsmetoder och tryckning.24 

4.2.1.3 Historisk bibliografi 
Historisk bibliografi innefattar allt från bokhistoria till de maskiner som produ-
cerat dokumenten. Inom ämnet studeras såväl teknologisk historia som att 
granska hur dokument blivit vittnesmål till dåtida händelser, arbetet får med 
andra ord en arkeologisk eller museologisk dimension. I och med detta väcks 
många frågor som ofta får svar. Ibland finns bevarade skriftliga ”vittnesmål” 
som beskriver bakgrunden till olika dokument, dock har dessa ofta blivit för-
störda. Å andra sidan får upptäckter inom denna kategori en större mening då 
andra problem kan lösas, såsom datering av vissa upplagor av dokument, eller 
användningen av viss tryckningsutrustning.25 

4.2.2 Enumerativ/Systematisk bibliografi 
Enumerativ bibliografi är ett mycket stort arbetsfält, dess uppgift är att lista 
dokument inom ett visst ämne eller område.26 Olika behov speglar olika 
utgångspunkter på vilket sätt enumerativa bibliografier sätts samman, det finns 
bland annat kronologiska, alfabetiska och systematiska verk. Systematiska verk 
kan lista en viss författares samtliga dokument, eller samtliga dokument om ett 
visst ämne. En bibliografi kan även vara selektiv, visa ett visst urval, eller vara 
komplett och då förteckna alla dokument inom ett område.27 

För att visa på den stora vidden av denna kategori av bibliografier följer 
här några olika kategorier, hämtad från Dahlbäck m.fl. : Universalbibliografier 
är oberoende av begränsningar i tid, rum och ämne. Nationalbibliografier för-

                                                 
23 Bowers, 1994, s. 14 f. 
24 Harmon, 1998, s. 87 f. 
25 Harmon, 1998, s. 88. 
26 Enumeration subst. ~en ~er uppräkning <formellt>. Svensk Ordbok, red. Sture Allén m.fl., 1987, s. 
269. 
27 Harmon, s. 63 ff. 
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tecknar samtliga dokument för respektive land. Allmänna bibliografier spänner 
över flera eller alla ämnen. Fackbibliografier begränsar innehållet till ett visst 
fackämne. Biobibliografier har sitt ämne begränsat till enskilda personer och 
visar de dokument som en författare skrivit.28 

Det är en stor skillnad mellan dessa och analytisk/kritiska bibliografier då 
den senare gruppen ser till fysiska detaljer och de enumerativa enbart listar 
dokument enligt ett system. Däremot kan man vara kritisk till dokuments status 
i en författares karriär och på denna grund vara selektiv och bara inkludera de 
mest angelägna dokumenten. För bibliograferingen krävs ofta fackkunskaper, 
särskilt om bibliografin avses vara selektiv, alltså begränsad till de viktigaste 
dokumenten.29 

Även om enumerativ och systematisk bibliografi enligt bibliografer verkar 
gå hand i hand finns det en viss distinktion mellan de två begreppen som finns i 
Krummels: Bibliographies their aims and methods (1984): 

The two are interrelated if not virtually synonymous. Some writers have proposed that the 
systematic bibliographer studies the way of compiling lists while the enumerative bibliog-
rapher studies the use of lists. If the two must be distinguished at all, this distinction 
would be one way to do it.30 

Jag väljer att använda termen enumerativ i fortsättningen, då systematisk 
bibliografi har en, enligt mig, alltför stor innebörd. 

4.3 Är bibliografi en vetenskap? 
Åsikterna går brett isär bland bibliografer om bibliografi är en vetenskap eller 
en teknik. Bibliografen Louise Noëlle Malclés ansåg att den analytisk/kritiska 
bibliografin närmade sig statusen av en vetenskap, medan den enumerativa 
varianten enbart var en teknik.31 Bowers är av samma åsikt då han uttrycker 
sig: ”A true bibliography is primarily an analytical one.”32 Sir Walter Greg sä-
ger att den systematiska bibliografin (enligt Krummels definition ovan) enbart 
är ett förnedrande rutinarbete.33 

En person som går i motsatt riktning är bibliografen Georg Schneider som 
1934 ansåg att bibliografi är en hjälpvetenskap till alla vetenskaper. Grund-
                                                 
28 Dahlbäck, 2001, s. 19. 
29 Harmon, s. 100 ff. 
30 Krummel, Donald William, 1984, Bibliographies : Their Aims and Methods, s. 4. 
31 Robinson, 1979, s. 12. 
32 Bowers, 1994, s. 34. 
33 Robinson, 1979, s. 9. 
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problemet, menar Schneider, är att grunden för vetenskap, forskning och kun-
skap, inte är applicerbar på bibliografi utan vissa modifieringar. Han menade 
vidare att bibliografi är en blandning mellan vetenskap och dess praktiska till-
lämpningar.34 

Under lång tid har den enumerativa bibliografin legat i skymundan vad 
gäller dess status gentemot den analytiska grenen, detta främst på grund av att 
den senare anses vara mer avancerad och tekniskt krävande. Man hävdar dock 
att den enumerativa grenen vinner alltmer status som bibliografins grund-
pelare.35 Samtidigt finns de, till exempel Jackson Bryer, som anser att den 
enumerativa bibliografin är den mest användbara av bibliografier, eftersom 
troligen flest personer kommer att använda den.36 

4.4 Forskningsläge 
Särskild uppmärksamhet skall här ges Ingrid Wahlberg, tidigare student vid 
Institutionen för ABM. Under vårterminen 2002 skrev hon sin magisteruppsats 
Att sammanställa en enumerativ bibliografi : Ett arrangemang av ”Litteratur 
om Värmlands nation i Uppsala från 1900 till 1999”. 

Jag har tagit del av uppsatsens kapitel om bibliografi, och om möjligt stu-
derat den litteratur Wahlberg använt sig av. Litteraturen som beskriver ämnet 
bibliografi är Robert Harmons Elements of Biliography : a Guide to Informa-
tion Sources and Practical Applications (1998), Fredson Bowers Principles of 
Bibliographical Description (1994), Roy Stokes The Function of Bibliography 
(1982) och Theodore Bestermans The Beginnings of Systematic Bibliography 
(1935). Wahlberg använde även annan litteratur som jag inte lyckats få tag på, 
lösningen har då varit att citera från hennes uppsats. I vissa fall har jag även 
använt mig av hennes översättningar från engelska till svenska. 

Anthony Robinsons Systematic Bibliography : a Practical Guide to the 
Work of Compilation (1979) har också bidragit till inledningskapitlet, men har 
framförallt varit mig behjälplig i själva utförandet av bibliografin, trots att jag 
– till skillnad från honom och hans samtid – har helt andra förutsättningar och 
inte minst metoder till mitt förfogande, såsom moderna datorer och databas-

                                                 
34 Schneider, Georg, 1961, Theory and History of Bibliography, citerad i Wahlberg, Ingrid, 2002, Att 
sammanställa en enumerativ bibliografi : Ett arrangemang av “Litteratur om Värmlands nation i 
Uppsala från 1900 till 1999” s. 9. 
35 Harmon, 1998, s. 65. 
36 Bryer, Jackson R., 1978, “From Second-Class Citizenship to Respectability : the Odyssey of an 
Enumerative Bibliographer” s. 60. 
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program. I själva klassificeringsarbetet har jag bland annat använt referens-
litteratur för bibliotekarier, vilken självklart redovisas mer utförligt längre 
fram. 
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5. Utgångspunkter: teori och metod 

I detta kapitel redovisar jag först de bakomliggande krav som olika biblio-
grafier bär med sig. Sedan följer olika strukturella bibliografiska modeller och 
upplägg som finns att tillgå för att applicera på innehållet i årsboksserien, och 
för att detta skall få en lämplig presentation. Sist följer mycket grundläggande 
regler för katalogisering och den anpassning av bibliografiska referenser som 
sker. 

5.1 Robinsons teorier 
A.M. Lewin Robinson, citerad tidigare i denna uppsats, har i sin bok Syste-
matic Bibliography : a Practical Guide to Bibliography skrivit om hur en 
bibliografi bör utformas, och ett flertal viktiga val som en bibliograf måste 
beakta innan arbetet kan ta sin början. Robinsons bok är utgiven 1979, då 
MARC-katalogisering redan hunnit blivit vanlig, men tiotalet år innan datorer 
blev ett vanligt arbetsinstrument. Grundläggande tankar och är dock fort-
farande applicerbara på moderna bibliografier uppbyggda med PC-datorer och 
databaser. Däremot står nämnda IT-redskap för de nya metoderna. Vissa av 
Robinsons teorier är i mitt fall överflödiga och redovisas då heller inte.37 

5.1.1 Bibliografins omfattning 
Enligt Robinson kan en enumerativ bibliografi innehålla dokument om vilket 
område som helst.38 Mitt arbete med bibliografin avgränsas dock naturligt till 
de hittills utgivna årsböckerna, och jag behöver därmed inte ta ställning till 
eventuella ämnesbegränsningar. Min målsättning är att registrera de 41 år-
gångar av Skinnarebygd som hittills utgivits, vilket innebär årgång 1948 till 
och med dubbelvolymen 2000–2001. 

                                                 
37 Min anpassning av de bibliografiska posterna till giltiga katalogiseringsregler väljer jag att presentera 
under kapitel 6., med början på sid. 26, tillsammans med en redovisning av databasens information. 
38 Robinson, 1979, s. 19. 
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5.1.2 Retrospektiv – löpande bibliografi 
Enligt Robinson kan bibliografin antingen vara retrospektiv (innehållande 
endast tidigare utgivet material) eller löpande (med innehåll som fortlöpande 
registreras, allt eftersom nya utgåvor produceras).39 I mitt fall innebär detta inte 
ens ett val, eftersom den sista årgången gavs ut för snart fem år sedan, därför 
faller min lott på en retrospektiv bibliografi. Det kan hända att jag kommer att 
katalogisera även framtida utgåvor, för bibliotekets räkning. 

5.1.3 Selektiv – fullständig bibliografi 
Robinson anser att skillnaden mellan en selektiv och en fullständig bibliografi 
är att den förra inte gör anspråk på att vara en förteckning över samtliga doku-
ment inom ett ämne, vilket däremot är fallet för den fullständiga bibliografin.40 

Min ambition är just att göra en fullständig bibliografi, och i den skall 
samtliga artiklar ingå. Dessutom finns ibland helsidesfotografier (benämns 
försättsplanscher i innehållsförteckningar, dock utan sidhänvisning) placerade i 
årsbokens början, vilka jag också registrerar. Ett litet antal artiklar kommer 
dock inte att registreras, och det är de årligt återkommande ”Hänt på Holen” 
som handlar om händelser i Malungs hembygdsförening och om Malungs 
hembygdsgård. 

5.1.4 Arrangemang 
Robinson poängterar hur viktigt det är att en enumerativ bibliografi får en ade-
kvat presentation: 

The arrangement of entries in a bibliography is of the greatest importance, and the way in 
which it is done makes all the difference between a mere unwieldy list of titles and a use-
ful and easily consulted reference tool. […] [I]t can be safely said that it is by its ar-
rangement that it stands or falls.41 

Robinson listar följande sju alternativ, av vilka ett antal är aktuella i mitt fall, 
och därför kommer att redovisas. I textavsnitten nedan väljer jag Wahlbergs42 
översättning till svenska, men också Robinsons43 originaltext:  

                                                 
39 Robinson, 1979, s. 19. 
40 Robinson, 1979, s. 19. 
41 Robinson, 1979, s. 41. 
42 Wahlberg, 2002, s. 29 ff. 
43 Robinson, 1979, s. 41 ff. 
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1 Classified. 

2 Subject classed (alphabetico-classed). 

3 Alphabetical subject and entry-word. 

4 Annalistic. 

5 Alphabetical author and/or title. 

6 Dictionary. 

7 Place of origin. 
 
Classified 
Metoden classified går ut på att klassificera dokument enligt ett visst system. 
Vanliga sådana i bibliotekssammanhang är SAB, UDK och Dewey. Robinson 
berättar kring dåtida (1979) metoder för att katalogisera bibliografiska poster, 
innan man hade datorer till hjälp. Man kunde då ordna olika index baserade på 
författarnamn, titel eller ämne. I ett författarindex anges vid varje titel en siffra 
som motsvarar ett författarnamn, varefter man kan slå upp numret och där 
finna en bibliografisk post. 
 
Subject classed (logisk och alfabetisk) 
Subject classed är den mest dynamiska klassificeringsmetoden. Bibliografen 
har då friheten att själv skapa de kategorier som passar för ändamålet. Det 
typografiska utseendet är sådant att ett huvudämne har en huvudpost och 
underliggande ämnen inom samma sfär är något indraget. Sedan kan nya 
underrubriker infogas om detta blir nödvändigt. Nedan följer två exempel som 
Robinson ger: 
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Logisk ordning Alfabetisk ordning 

LIBRARY SCIENCE LIBRARY SCIENCE 

Theory and principles Bibliography 

The librarian                                       Analytical 

Functions of the library  Historical 

Bibliography Systematic 

Historical Buildings 

Analytical                                           Equipment 

Systematic                                          Planning 

Practice                                                          Libraries by type 

Classification                                      International 

Cataloguing                                        National 

Routines                                             Private 

Assistance to readers                          Public 

Buildings                                                       Libraries by type (continued) 

Planning                                             School and children’s 

Equipment                                          Special 

Libraries by type                                            University 

International                                       Practice 

National                                              Assistence to readers 

Public                                                 Cataloguing 

University                                           Classification 

Special                                                Routine 

School and children’s                         Theory and principles 

Private                                                Functions of the library 

 The librarian 44 

Man kan i den logiska modellen se att rubriknivåerna börjar vid teori och sen 
blir alltmer praktisk. Vid tiden för Robinsons modell, 1979, ansågs den ulti-
mata lösningen vara en kombination av den logiska och den alfabetiska mo-
dellen. 

                                                 
44 Robinson, 1979, s. 46 f. 
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Annalistic 
Annalistic listar dokument efter utgivningsår, vilket kan vara intressant om 
man vill jämföra en författares verk och dennes utveckling. En viktig skillnad 
är mellan nämnda kategori och ett renodlat kronologiskt arrangemang. Det 
senare är beroende av den tid som behandlas, medan den första rättar sig efter 
just utgivningsår. 
 
Alphabetical author 
Alphabeticak author passar i mycket få fall, de bibliografiska posterna är lista-
de efter titel eller författarnamn. Robinson nämner Halkett och Laings Dictio-
nary of Anonymous and Pseudonymous English Literature som använder denna 
bibliografiska metod. Syftet är att man här skall slå upp namnet på ett verk för 
att i sin tur finna dess författare. 

 
Index 
För varje bibliografi med fler än 50 poster är olika sorters alfabetiska index ett 
krav. Ett författarindex bör innehålla författare, redaktörer, översättare, illust-
ratörer och liknande upphovsuppgifter. Behovet av ett index över titlar är 
mindre användbart, och används bara för bibliografier över litteratur- och för-
fattarbibliografier.45 

Dessa bestämda avgränsningar hör dock ihop med den traditionellt tryckta 
bibliografins brist på dynamik, då det bara var möjligt att skapa en förteckning 
enligt ett visst system och upplägg. En elektronisk bibliografi får fler dimen-
sioner, är mer mångsidig och har fler sökingångar, vilket mina resultat kommer 
att visa. 

5.2 Cutters regler för katalogisering46 
Cutters regler för katalogisering utkom första gången 1876. Reglerna har än 
idag stort inflytande på katalogiseringspraxis. Cutter skriver om ändamålen 
med en katalog och vilka medel man behöver för att nå dem. Av dessa medel 
ger jag här ett urval, de som behövs i min uppgift. 

                                                 
45 Robinson, 1979, s. 74. 
46 Benito, Miguel, 1995, Bibliografisk kontroll, s. 48. 
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Ändamålet är att göra det möjligt för en person att finna en bok (en artikel i 
mitt fall) där följande element är kända: 

1. författaren (medel: författaruppslag) 

2. titeln (medel: titeluppslag) 

3. ämnet (medel: ämnesuppslag) 

Dessutom skall katalogen bland annat visa vad biblioteket (min bibliografi) har 

1. av en viss författare (medel: författaruppslag) 

2. om ett visst ämne (medel: ämnesuppslag) 

Jag tillhandahåller alla dessa uppslag samt möjligheterna att finna beskrivna 
platser och biograferade personer. 

5.3 Anpassning av bibliografiska referenser 
En bibliografi kräver en enhetlig utformning av de bibliografiska posterna som 
ingår. Miguel Benito, lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, påstår följande: 

[m]an definierar bibliografisk referens som bibliografisk beskrivning avsedd att ingå i 
litteraturförteckning, förlagskatalog, referat, recension, eller utgöra hänvisning i löpande 
text eller fotnot. Varje referens hänvisning [sic] till ett dokument. Referensen skall inne-
hålla tillräcklig information för att man skall kunna veta vilket dokument som avses.47 

Jag ger två huvudsakliga presentationer i min elektroniska bibliografi: en som 
visar enskilda artiklar (bidrag i seriellt objekt) och en annan som visar de en-
skilda utgåvorna. Sten Hedberg har i boken Bibliografiska referenser en för-
teckning över obligatoriska uppgifter som skall ge en fullständig presentation 
av aktuella objekt. 

                                                 
47 Benito, 1995 , s. 33. 
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Jag antar modellen över ”Bidrag i seriellt objekt” för postens utseende vad 
gäller en artikel. Hedberg har märkt obligatoriska uppgifter med en asterisk 
”*”, så gör även jag. I modellen finns många punkter som inte är aktuella för 
mitt arbete, de redovisas därför heller inte: 

 
Bidrag i seriellt objekt (=tidskriftsuppsats och liknande): 

1. * Titel 

2.    Undertitel 

3.    Primär upphovsman 

5. * Avgränsning mot värdobjektet 

6. * Värdobjektets titel (=tidskriftstiteln) 

7. * Utgivningsår 

8.    Volymnummer 

9. * Siduppgifter48 

Ovanstående uppgifter har i ärlighetens namn kastats om något för att bättre 
matcha det upplägg jag valt. Varje artikel i Skinnarebygd är förstås namngiven 
med en titel, och ibland finns även en tillhörande undertitel. Artiklar kan vara 
skrivna av en eller av flera författare/medarbetare. ”Avgränsning mot värd-
objektet” består av två tecken, ”//”, och används för bibliografiska pappers-
burna poster, vilket jag inte använder mig av. Tydligt avgränsade rubriker är 
istället min metod. Värdobjektets titel är faktiskt densamma som bokens 
volymnummer (ex. Skinnarebygd 1948, Skinnarebygd 1969-73). Söktjänsten 
innehåller dock uteslutande artiklar från dessa årsböcker, därför presenteras 
endast utgåvornas volymnummer. Dessutom presenteras bokseriens namn med 
stor rubrik på söktjänstens huvudsida. För framtiden planeras dessutom mer 
informerande text som förklarar mitt syfte med hela arbetet. Som utgivningsår 
anger jag tryckår, då inget annat år anges i böckerna. Tryckår anges förövrigt 
bara vid presentationen för enskilda utgåvor, vilken en artikel ju är en del av. 
Sist men inte minst anges även siduppgifter (xx-xx) i utgåvan (en fullständig 
bibliografisk post ges vid kapitel 7.2, bild 3, sid. 41). 

                                                 
48 Hedberg, Sten, 1991, Bibliografiska referenser, s. 17. 
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Hedberg ger dessutom ytterligare åtta allmänna punkter som en biblio-
grafisk referens skall innehålla. Dessa anser jag är applicerbara för presenta-
tionen av en enskild utgåva. Hedberg ger dessa uppgifter: 

1. Titel och upphov 

2. Upplaga 

3. Vissa numeriska uppgifter om vissa typer av dokument 

4. Utgivning: plats, utgivare 

5. Omfång och andra fysiska detaljer 

6. Serie som dokumentet ingår i 

7. Anmärkningar 

8. Standardnummer; pris och övriga anskaffningsvillkor49 

För varje årsbok överensstämmer titeln med de/det år utgåvan omfattar. Som 
upphovsman anges redaktören. Årsböckerna finns endast i en upplaga, detta 
behöver därför inte anges, heller inte numeriska uppgifter eller detaljer om 
utgivning. Däremot ges information om både årsbokens och varje artikels om-
fång, i form av antal sidor. Standardnummer anges i form av ISBN- och ISSN-
nummer då de är angivna. Dessa var de obligatoriska uppgifterna. Sedan följer 
dessutom information som är relevant i mitt fall, nämligen innehållsförteck-
ningen med artiklarna och sidhänvisningar (exempel finns vid kapitel 7.4, bild 
7, s. 45). 

                                                 
49 Hedberg, 1991, s. 10. 
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6. Databasens information 

Under detta kapitel redogör jag för all den information som återfinns i data-
basens tabeller, och hur jag resonerat fram olika lösningar för att få den slut-
giltiga presentationen enhetlig. Till min hjälp har jag boken Katalogiserings-
regler för svenska bibliotek, hädanefter benämnd KRS, med syftet att få enhet-
liga katalogposter i databasen. Jag tänker här redogöra för befintliga regler, och 
min egen tillämpning av dessa, för respektive sökelement. Tabellnamnen har 
egentligen engelska namn, men de har här översatts till svenska. För varje del-
kapitel ges sidhänvisningar till konkreta exempel från skärmbilder längre fram 
i uppsatsen. 

6.1 Utgåva 
Exempel från söktjänsten, se kapitel 7.4, sid. 45. 
I de första årgångarna av Skinnarebygd står det på titelbladet ”Första år-
gången”, ”Andra årgången”, ”Tredje årgången” osv. Denna benämning fort-
sätter till och med ”Tjugonde–tjugoförsta årgången” vilken är dubbelvolymen 
1967–68. Detta är också den sista årgång där Niss Hjalmar Matsson har rollen 
som redaktör, innan sjukdom gör honom alltför svag. Nästa utgivna årsbok är 
för åren 1969–73, redigerad av en ny generation hembygdsintresserade männi-
skor. I början av denna nya epok finns ibland flera personer i en redaktions-
grupp till varje bok, endast den förstnämnde redaktören uppges dock, av tek-
niska orsaker.  Den nya epoken innebär också att man inte längre kallar böck-
erna för årgångar. För att skapa enhetlighet har jag valt att inte alls skriva år-
gångsnummer (1, 2, 3 etc.) utan istället ange det på titelbladet angivna årtalet 
och även ange tryckår. Dessa två årtal skiljer sig från varandra endast i de fall 
av dubbelvolymer som ju omfattar två år (ex. 1967–68), men som är tryckta 
och utgivna under ett år (1969). Detta exempel tillhör undantagen i och med att 
utgåvan alltså är tryckt under ett tredje år. Oftast är dock dubbelvolymer 
tryckta under titelns senare år. Standardnummer, ISBN, tillkommer 1980 och 
ISSN-nummer 1983. Redovisningen av utgåvans sidantal tar inte hänsyn till 
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annonssidor, utan bara de sidor som omfattas av artiklar. Inte heller de tidigare 
nämnda årliga avsnitten ”Hänt på Holen” omfattas. 

6.2 Artikel 
Exempel från söktjänsten, se kapitel 7.2, sid. 41. 
Enligt KRS skall man ”[å]terge huvudtiteln exakt i fråga om ordalydelse, ord-
följd och stavning men inte nödvändigtvis i fråga om interpunktion och bruket 
av versaler. Ange accenter och andra diakritiska tecken som återfinns i primär-
källan [...]”.50 Det har inte varit några problem att lyda dessa regler. Det finns 
några saker att påpeka vad gäller interpunktionen, nämnd ovan. Det finns ar-
tiklar i Skinnarebygd vars titlar är inneslutna med så kallade dubbla vinkelcitat-
tecken (eller gåsögon): ”»...»”. Dessa ersätter jag dock med vanliga citattecken. 
Jag återger det speciella diakritiska tecknet ”cirkumflex” (ex. ô, â) som an-
vänds för vissa bokstäver i dialektala ord. Däremot inte tecknen för tjockt l-
ljud och tonande n-ljud (respektive bokstav tecknad med en prick under). 
Dessa tecken är så pass speciella och de finns ej tillgängliga i databas-
programmet, och det är dessutom osäkert hur databasen reagerar på detta 
främmande tecken vid framtida sökningar. 

Huvudtitlar ställer annars inte till med mycket huvudbry, värre är då vissa 
undertitlar till musikalier, som jag här ger ett exempel på. Det kan också dis-
kuteras vad som skall räknas som undertitel, speciellt i hänseende till visor. Till 
skillnad från andra artiklar brukar ett stycke berätta om visans härkomst och 
om olika människors inblandning i dess tillblivelse, detta tar jag med i under-
titelfältet. Jag tycker att det kan vara intressant att som undertitel skriva ner 
just ursprunget: 
 
Huvudtitel: 
Polska  
 
Undertitel: 
efter Lisme Per Larsson. Upptecknad av hans sonson riksspelmannen Herman 
Strömberg i Avradsberg den 17/4 1952 
 

                                                 
50 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990, red Bodil Gustavsson, s. 15. 
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Visor kan ha väldigt många personer som tänkbara upphovsmän, ett exempel 
är detta: 
 
”Grind Ola-visan” 
Diktad av Grind Olof Olsson från Östra Fors, f. 1848. 
Efter Jommo Edit Olsson i Östra Fors, som lärt den efter Päbel Kerstin 
Halvarsdotter i Janhans i samma by, död 1940.  
Upptecknad av Backa Erik Eriksson. 

Alla dessa personer har angivits som författare/medarbetare, framförallt för att 
samtliga namn skall kunna hänvisa till visan. Undertitel blir här ”Diktad av [...] 
f. 1848”. För närmare diskussion gällande författare/medarbetare, se sid. 35. 

Förutom all denna information finns dessutom en funktion som i dagsläget 
inte används, utan står tom. I databasens tabell finns nämligen en kolumn kal-
lad ”abstract”. Denna kommer att förbli tom mitt arbete igenom. Men i fram-
tiden kan det vara en viktig kolumn, där en kort sammanfattning presenterar 
varje artikels innehåll, som presenteras via söktjänsten. 

6.3 Klassifikation 
Exempel från söktjänsten, se kapitel 7.5, sid. 47. 
Med tanke på att Skinnarebygd innehåller artiklar med ett svenskt innehåll har 
jag valt klassifikationssystemet SAB. Svenska ämnesords hemsida har använts 
för att finna lämpliga ämnesord: http://www.amnesord.kb.se/. Dessutom har 
jag använt mig av såväl den alfabetiska51 som den systematiska52 delen av 
Ämnesordsregister, utgiven av Bibliotekstjänst. Angående folkdanser med till-
hörande noter (musikalier) har jag vänt mig till Statens Musikbibliotek, 
http://www.muslib.se för att få tillgång till önskade klassningskoder. Till sist 
har även boken Klassifikationssystem för svenska bibliotek53 brukats. 

Med tanke på att ämnesorden ligger i en tabell har det inte varit möjligt att 
skapa ämnesordssträngar, som annars är vanligt förekommande i biblioteks-
världen. I databasen finns istället möjligheten att använda flera olika ämnesord 
för en artikel, och på så sätt skapa en mångfald av sökingångar. En artikel som 

                                                 
51 Klassifikationssystem för svenska bibliotek : Ämnesordsregister: Alfabetisk del, 1995, red. Pia Leth & 
Anders Noaksson. 
52 Klassifikationssystem för svenska bibliotek : Ämnesordsregister: Systematisk del, 1998, red. Pia Leth & 
Anders Noaksson. 
53 Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, red. Anders Noaksson. 
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handlar om älgjakt kan vara klassificerad med ämnesorden älg, älgjakt och 
jakt, för att på så sätt ringa in flesta möjliga sökvägar. 

6.3.1 Dialekter 
Jag klassificerar artiklar skrivna på malungsmål med följande ämnesord: 
”Dialektlitteratur Hc.08af (text på malungsmål)”, där jag själv tillagt ”af”, dvs. 
landskapskoden för Dalarna. Artiklar som handlar om malungsmål klassi-
ficerar jag så här: ”Dalarna – dialekter Fc.04af (text om malungsmål)”. De två 
kategorierna åtskiljs pedagogiskt dessutom med hjälp av anmärkningarna inom 
parentes. Det finns också en tredje kategori artiklar som är skrivna på värm-
ländska, dessa får följande klassificering och kod: (Värmland – dialekter 
Hc.04ag). 

6.3.2 Kartor 
Det finns olika sorters kartor i Skinnarebygd. Dels vid de tillfällen då artiklar 
handlar om byar och gårdar, kartorna är då ofta handtecknade för att just visa 
gårdarnas läge i terrängen. I andra sammanhang finns kartor (ej handtecknade) 
över så kallade storskiften. En tredje variant kan vara kartor över fäbodar etc. 
Gemensamt för dessa är att artiklarna lite generöst klassificeras med ämnes-
ordet ”Kartor – N(ya)”. 

6.3.3 Fotografier 
Det finns naturligtvis mängder med fotografier av olika slag i årsböckerna. Jag 
har valt att registrera dessa om ett sådant tar en helsida i anspråk (ibland kal-
lade försättsplanscher, i de fallen är de ofta viktiga i sammanhanget, släktbilder 
och midsommarfirande bland annat). Men självklart kan texter även handla 
om fotografier. I båda dessa fall blir klassificeringen ”Fotografi – Pna”. 

6.4 ”Lokala” ämnesord 
”Lokala ämnesord” innebär i detta sammanhang termer med anknytning till 
Malung, med ämnen som i egentlig mening bygger upp hela årsboksserien. I de 
fall som namnen på vissa ämnesord ändras (anpassas) till bibliografins publik, 
behålls de ursprungliga termerna inom parentes. Som exempel kan nämnas 
ämnesordet ”Kvarnstensbrott (Stenbrott)”. Kvarnstensbrott är den term jag 
egentligen behöver men det ”närliggande” ordet stenbrott finns bland svenska 
ämnesord. 
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6.4.1 Fäbodar 
Det finns en hel del lokala termer i anknytning till livet vid fäbodarna. Jag 
väljer dock att sammanfatta de flesta termerna i ämnesordet ”Fäbodväsen – 
Mx”. Artiklar klassificerade med detta ämnesord innehåller således avsnitt med 
de många traditioner som därtill hör. Ämnesordet ”Fäbodar – Mx” brukas för 
artiklar som mer allmänt handlar om fäbodarna, med redogörelser om bygg-
nader etc. Men jag använder även klassifikationen ”Fäbodväsen – livsmedel – 
Mx” för det mindre antal artiklar som berättar om livsmedelstillverkning på 
fäbodarna. Vidare används ”Fäbodmusik – Iju” för texter om vallåtar och kul-
ning etc. 

6.4.2 Vallning 
På fäbodarna vallade man getter och kor, eller släppte dem fria i skogen. Man 
använde rösten eller ett instrument som kohornet för att kalla på djuren. Själva 
vallningen i sig har ämnesordet ”Vallningsorganisation – Mx”, som används i 
databasen. 

6.4.3 Musikalier 
Det finns en mängd musikalier, noter, med allt från brudmarscher, polskor, 
jullekar, springlekar till visor. Dessa klassificeras då som respektive dans och 
dessutom som just musikalier. 

6.4.4 Skinnare 
Det finns en hel del viktiga termer i artiklarna som inte finns som ämnesord i 
SAB-systemet. Bland annat yrkesordet ”skinnare”, dvs. en person som arbetar 
med skinnhantering och tillverkning av skinnkläder. Jag använder samma 
klassificeringskod som för ämnesordet ”Skinnberedning – Pka”. Skinnarna 
hade ett speciellt internt yrkesspråk kallat ”Skinnarmål”. För att kunna se 
malungsborna i ögonen även efter uppsatsens publicering har jag beslutat mig 
för att inte använda det vedertagna ämnesordet ”Skinnarspråk” utan istället 
”Skinnarmål (skinnarspråk) – Fc.043”. 

6.4.5 Höbärgning 
Malungsfolket (liksom övriga lantbrukare) var tills för drygt hundra år sedan 
beroende av olika husdjur, bland annat kor och hästar som på vinterhalvåret 
måste utfodras med hö. Att bärga hö har ämnesordet ”Slåtter – Qdddd”. 
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6.4.6 Myrslogar och myrodlingar 
Ibland räckte inte gårdarnas ängsmarker till för att mätta kreaturen. Då fick 
man istället ta sina liar och skörda det tunna gräset på myrarna i skogarna och 
sedan frakta hem höet på vintern. Platsen för denna skördning, myren, kallades 
”myrslog”, (dvs. man slog myren). Under senare tid ”förädlades” detta bruk i 
och med att man dränerade, dikade ur, myrmarkerna, för att odla upp dem. Or-
saken var ju att underlätta arbetet då myrar annars är blöta och svårarbetade. 
Denna senast nämnda aktivitet har ämnesordet ”myrodling”. Båda dessa termer 
används i olika artiklar, men endast ”myrodling” finns som ämnesord, tillsam-
mans med koden ”Mx”. Koden får dock i detta fall gälla för båda dessa termer, 
”-slog” och ”-odling”. 

6.4.7 Kvarnstensbrott 
Runt Malung finns ett flertal kvarnstensbrott. Man högg loss tjocka sten-
stycken som bearbetades till runda kvarnstenar – som man med handkraft 
malde mjöl med. Jag har efter behov anpassat det befintliga ämnesordet ”Sten-
brott” till mitt behov i databasen på följande vis: ”Kvarnstensbrott (Stenbrott) – 
Pf”. 

6.5 ”Mina” kontrollerade ämnesord 
Under denna rubrik väljer jag att redogöra för de ämnesord som inte finns i 
SAB-systemet, men som behövs för att klassificera artiklarna. Ämnesorden är 
heller inte i strikt mening lokalt förankrade i Malung. För åskådlighetens skull 
räknar jag även in klassningar som förekommit under ”Lokala ämnesord” och 
som alltså redan nämnts i detta sammanhang. Angående texter som handlat om 
skogsarbete har jag använt ”Skogsbolag – Qf” (skogsbruk) som märkligt nog 
inte finns som ämnesord.  Även ämnesordet ”Skogvaktare” har konstruerats 
med koden ”Qf”. Jag har vidare skapat ämnesordet ”skinnare”, samt 
”myrslogar”. 

Kåda blev en viktig tillgång under första världskriget och användes bl.a. av 
den tyska krigsindustrin. Så kallade kådtäkter blev under kriget stora inkomst-
källor för bygden, där grankåda togs hand om. Jag bildade ämnesordet kåda 
tillsammans med koden ”Pi” (Skogsprodukter). 
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6.6 Personnamn 
För att kunna registrera personer i databasen krävs att både för- och efternamn 
står angivet i texterna. Ibland finns personer bara med angivet gårdsnamn och 
förnamn, bara med förnamn, eller bara med smeknamn. Dessa har då inte regi-
streras, oftast har de ändå inte haft stor betydelse i sammanhanget. I ett fåtal 
fall benämns dock personligheter istället med formella ”titlar”, dessa har då 
angivits som förnamn (ex. ”Apotekare Ridderstråhle”). Jag väljer att ge kon-
kreta exempel som presenteras nedan, med information från den tabell som 
innehåller personnamn. Efter detta exempel berättar jag mer generellt om för- 
och efternamn samt om gårdsnamn, under respektive rubrik, som uppträder i 
artiklarna. 

Från början fanns enbart den nedre tabellraden, med fem kolumner, där 
varje person registrerades under ett enda namn (en identitet). Snart infann sig 
ett stort problem då personer ibland visade sig ha olika namn, eller fler än ett 
gårdsnamn. Då fanns två alternativ, antingen att presentera en persons olika 
namn i en post, eller att låta personens många namn hamna i olika poster. Jag 
valde den första lösningen, enligt mig en mer logisk modell. 

 
ID Name Comment 
42 Olsson, Lugn 

Lars 
(alternativt gårdsnamn ’Ollas’, 
författarnamn ’Lars Lunell’) 

 
Last_Name Farm_Name First_Name First_name2 Last_name2 
Olsson Lugn Lars   

För presentationen i söktjänsten finns de två kolumnerna ”Name” och 
”Comment”. ”Name” är personens auktoritetspost (se förklaring nedan), medan 
”Comment” bär information om bland annat smeknamn, pseudonymer och 
alternativa gårdsnamn. Kommentaren i tabellen ger på så sätt information om i 
vilken roll personen har de olika namnen, de står alltså inte bara uppräknade. 
Samtliga namn i både ”Name” och ”Comment” är sökbara i min tjänst. 
Personen ifråga, ”Lugn Lars Olsson”, har det alternativa gårdsnamnet54 
”Ollas”. Som författare uppträder han under pseudonymen ”Lars Lunell”. För 

                                                 
54 Gårdsnamn är mycket vanligt förekommande i Dalarna. En person hade ofta ett gårdsnamn både från 
den gård han/hon var född i, men kunde också få ett annat (alternativt) i samband med flytt till en annan 
gård, på grund av t.ex. giftermål. Personer i Skinnarebygd med ett alternativt gårdsnamn har detta oftast 
inom parentes, exempel: Mosa (Knut) Mats Gudmundsson. 
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personer med smeknamn används kolumnen ”First_Name2” och 
”Last_Name2” används för särskiljande tillägg (den yngre: d.ä., den äldre: 
d.y.). För framtiden kan man vilja ha kvar möjligheten att särskilja de fem 
kolumnerna som kan ses i den undre tabelldelen, då man kanske vill ha dessa 
fält sökbara i en mer avancerad söktjänst än den jag tillhandahåller, därför får 
den förstås vara kvar. 

Jag väljer här att beskriva olika sätt att skapa auktoritetsposter och citerar 
därför några stycken från Kungliga bibliotekets sida för auktoritetspraxis: 

Som första huvudregel gäller att den namnform som personen är mest känd under väljs 
som den auktoriserade formen [...]. Som huvudregel nummer två gäller att man gör EN 
auktoritetspost per person [...]. I auktoritetsposten samlar man den auktoriserade namn-
formen jämte eventuella övriga namnformer för en och samma person. Undantag kan 
gälla för vissa typer av pseudonymer [...]. Första gången en person ska göras sökbar i 
databasen kan man i regel auktorisera den namnform som finns i den publikation som för-
anleder auktoriseringen. Om personen redan förekommer i den katalog eller i det register 
som man arbetar mot och om namnformerna varierar, auktoriseras personen under den 
namnform som han eller hon är mest känd under i källorna. Om personen finns i NE är 
det ofta praktiskt att välja den namnformen. Om man har svårt att avgöra vilken namn-
form som bör föredras, kan man i sista hand låta majoriteten av tidigare inlagda katalog-
poster avgöra vilken form som ska auktoriseras. Man bör komma ihåg att det största 
värdet med auktoritetsposten är att alla kända namnformer blir sökbara, inte att den 
"rätta namnformen" blir auktoriserat [sic].55 

Jag har valt den andra huvudregeln, och som auktoritetspost väljer jag kon-
sekvent personers gårdsnamn, dopnamn (förnamn), efternamn och eventuella 
särskiljande tillägg. 

6.6.1 För- och efternamn 
Man märker snart efter några årgångar att ett ganska litet antal personnamn 
återkommer i ett flertal kombinationer. Vanliga förnamn för män är till exem-
pel ”Anders”, ”Jonas” ”Erik” och ”Olof”. Kvinnor heter ofta ”Anna”, ”Britta” 
och ”Karin”. Vanliga efternamn för både kvinnor och män är ”Andersson”, 
”Eriksson” (med varianten ”Ersson”) och ”Jonsson”. Speciella efternamn för 
kvinnor är ”Persdotter”, ”Jonsdotter” och ”Olsdotter”. Efternamn bildas med 
andra ord oftast av (faderns) förnamn med tillägget -son, eller -dotter. Artik-
larna i Skinnarebygd handlar ofta om människor som levde från och med 1600-
talet till 1900-talet. Det är allmänt känt att under dessa århundraden fick son 

                                                 
55 Kungliga bibliotekets auktoritetspraxis: 
”Val av auktoriserad namnform”: http://www.kb.se/auktpraxis/personer/riktlinjer.htm 
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och dotter sin fars eller sin mors förnamn som bas för sitt eget efternamn. Det 
hände även att far och son hade identiska för- och efternamn. Därför krävs så 
kallade särskiljande tillägg: d.y. (den yngre) och d.ä. (den äldre). 

6.6.2 Gårdsnamn 
Gårdsnamn är vanliga i Malung och i hela Dalarna. Personer som föds på en 
gård får gårdens namn placerat före för- och efternamn, exempel: ”Backa Erik 
Eriksson”. Gårdsnamn har ofta ett antal stavningsvarianter, där den ena vari-
anten antagligen är talspråkligt grundad, medan den andra kan vara präglad av 
skriftspråk. Exempel på sådana varianter är gårdsnamnen ”Linjo” – ”Lindjo”, ” 
Kalla” – ” Karla” och ” Nisslass” – ” Nisslars”. 

6.6.3 Gårdsnamn under förändring 
Ett exempel på gårdsnamn som förändrats genom tiderna är den kände spel-
mannen Lejsme Per Larsson. Hans släkts ursprungliga gårdsnamn i skriftform 
var ”Liesmed” som ju på ett direkt sätt berättar om förfädernas yrke. Senare 
har namnformen ”Leismed” uppkommit och till sist det som används nuför-
tiden, ”Lejsme”. Det finns faktiskt en fjärde stavning som hans sonson, tillika 
spelmannen, Herman Strömberg använde om sin farfar: ”Lisme”. 

6.6.4 Gårdsnamn blir efternamn 
Det finns exempel på personer som använder sitt gamla gårdsnamn som efter-
namn. En ofta återkommande författare i årsböckerna är Helmer Olla, vars 
förfäder har Olla som gårdsnamn. Det finns också fall då personer ombildar sitt 
gårdsnamn till ett mer modernt svenskt efternamn. Ett exempel är författaren 
Lars Lunell, född Lugn Lars Olsson men också artikelförfattaren Per-Olov 
Trosell, för övrigt bror till författarinnan Aino Trosell. Fadern hade gårds-
namnet ”Tros” innan namnbytet. Ett annat exempel är den till Amerika emigre-
rade pastorn Erik Halldén, född Haltnis Erik Andersson. 

6.6.5 Namnbyten 
Som påtalats tidigare använder jag mig av auktoritetsposter med tillhörande 
kommentarer. Förutom problemen med att människor ibland har två gårdsnamn 
eller pseudonymer, avhjälps med denna metod ett än större problem. Detta hör 
ihop med den stora våg av utvandrare som flyttade till Minnesota eller Illinois i 
Amerika, där de bytte till ett amerikanskt namn (ofta godtyckliga översätt-
ningar från svenska). Antingen byter/översätter de då bara efternamnet och 
behåller sitt svenska förnamn, eller så byter de både för- och efternamn. Dessa 
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ges som exempel: (ex. Sven Petterson – Swan Peterson, Per Jansson – Peter 
Johnson, Kerstin Olsdotter – Christine Olson). Det finns även exempel då 
smeknamnet bildat det nya efternamnet (ex. Annamats ”Hytt-Per” Per Matsson 
– Peter Hetteen). Dessutom förekommer kyrkoherdar och präster, vars svenska 
för- och efternamn ersatts av latiniserade översättningar (ex. Sven Jönsson – 
Sveno Johannis, Herman Pålsson (Ångermanlänning) – Hermannus Pauli 
Angermannus). Ett annat exempel är personer som blev indelta soldater och 
därmed bytte namn (ex. Jonas Jonsson Gråberg – Jöns Jönsson Gråberg, 
Ömans Olov Olsson – Olov Asp). En sista kategori namnbyten är kvinnors 
efternamn, före och efter giftermål. Båda dessa efternamn redovisas (om de 
framgår), (ex. Sylvia Hetteen, gift Lisell)). 

6.6.6 Kungligheter 
Flera äldre svenska kungligheter skymtar förbi i artiklarna, bland andra Gustav 
Vasa, Karl IX, Karl XI och Gustav VI Adolf. De har alla fått efternamnet 
”Kung av Sverige”, eftersom databasen kräver både för- och efternamn och 
detta rekommenderas även i Kungliga bibliotekets riktlinjer.56  

6.7 Författare/medarbetare 
Exempel från söktjänsten, se kapitel 7.3, sid. 43. 
KRS påtalar att ”[u]pphovsuppgifter som anges på ett framträdande sätt [...] på 
objektet återges i den form de har där. Om upphovsuppgift hämtas från annan 
källa än primärkällan, anges den inom klammer”.57 För mig orsakar 
upphovsuppgifter i de flesta fall inga problem, författarnamn står klart och 
tydligt vid artikelns huvudrubrik. Men det finns andra tillfällen som jag här 
tycker är värda att nämna. 

KRS hävdar att ”[o]m det inte finns någon upphovsuppgift angiven på ett 
framträdande sätt på objektet, skall en sådan varken konstrueras eller hämtas 
från objektets innehåll [...]”.58 Detta är aktuellt i mitt fall då vissa artiklar inte 
har någon uppgiven författare. Lösningen blir att en post i persontabellen helt 
enkelt fått namnet ”okänd”, då registrering av alla personnamn kräver ett efter-
namn. Andra äldre texter och urkunder är uttryckligen skrivna av okända per-
soner, men är i modern tid kommenterade av författare i Skinnarebygd, vilket 
                                                 
56 Kungliga bibliotekets auktoritetspraxis: ”Kungligheter, påvar, helgon…”: 
http://www.kb.se/auktpraxis/personer/riktlinjer.htm#13_5 
57 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990, s. 20. 
58 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990, s. 20 f. 



 36

anges i artikelns undertitel. Istället för att använda namnet ”okänd” registrerar 
jag istället namnen bakom kommentarerna som författare. I praktiken blir det 
då enklare för användare i framtiden att finna de artiklar man vet att någon 
kommenterat, än att söka i blindo. 

Visor har ofta en lång historia bakom sig, långa led av människor, upp-
tecknare och andra, som på något sätt varit delaktiga i deras existens. I sådana 
fall registreras samtliga namn som författare/medarbetare i databasen. Ett kon-
kret exempel på dessa led av upphovsmän återfinns tidigare i uppsatsen, vid en 
diskussion om undertitlar. Det finns andra något mer komplicerade fall just 
med korta dikter eller visor som ingår i större artiklar. Då väljer jag att regi-
strera även visans eller diktens upphovsman till huvudposten, dvs. artikeln. 

Det förekommer dessutom ett flertal karikatyrteckningar av kända 
malungsbor med tillhörande text. I dessa fall resonerar KRS på följande vis: 

Gör biuppslag på sökelementet för en illustratör om: a) illustratörens namn i primärkällan 
är lika framträdande som namnet på den person eller institution som används som sök-
element i huvuduppslaget eller b) illustrationerna omfattar halva objektet eller mer eller c) 
illustrationerna anses vara en väsentlig del av verket.59  

Min databas använder ju varken huvud- eller biuppslag, men jag väljer ändå att 
i dessa fall registrera både textförfattaren och illustratören som för-
fattare/medarbetare (och den karikerade personen som biograferad). 

Bibliotekskataloger behandlar ofta personnamn i olika bibliografiska pos-
ter beroende på vilken upphovsrättslig roll de har (författare, illustratör, re-
daktör etc.) I efterhand har jag funnit att detta kunde ha varit en möjlig metod 
även för mig. Framförallt hade metoden varit informativ vid redovisningen av 
ovan nämnda författare/medarbetare till visor och musikalier. Tänkbara kom-
mentarer vore då (ex. meddelare, upptecknare, arrangemang, kompositör etc.). 

6.8 Biograferad person 
Exempel från söktjänsten, se kapitel 7.6, sid. 49. 
Denna kategori personnamn är i praktiken biograferade personer, i högre eller 
lägre grad. För att bedöma om en person är biograferad gäller att se till 
sammanhanget och följande kriterier: 

                                                 
59 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990, s. 344. 
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1. Namnet ingår i en artikelrubrik. 

2. Namnet har en betydelsefull roll i texten (ej rena uppräkningar av person-
namn, vanligt i släktredogörelser). 

3. Namnet kan ingå i en redogörelse för yrkeskårer (skinnare och häst-
handlare med flera). 

Vissa artiklar handlar nästan uteslutande om släkter. Bland de viktiga namn jag 
då väljer ut bland dessa personer, registreras även deras hustrur, åtminstone om 
de finns med på ett fotografi. På detta vis tillämpas en viss jämställdhet mellan 
könen. Annars handlar artiklarna närmast uteslutande om männen. Vid långa 
redogörelser av personer i byar väljer jag att registrera dem det står mer om än 
andra. 

6.9 Beskriven plats 
Exempel från söktjänsten, se kapitel 7.7, sid. 51. 
Från början var denna kategori endast tänkt att innehålla just geografiska plat-
ser, men innehållet har med tiden breddats betydligt. Med plats avses länder, 
delstater, län, städer, orter, byar, fäbodar, gårdar och vägar. Till och med mu-
seer, företag, fabriker och aktiebolag innefattas. Man måste bestämma sig för 
vilka kriterier som krävs för att en plats skall få räknas som beskriven plats. 
Dessa kriterier är: 

1. Platsen skall vara nämnd i en artikels huvudtitel 

2. Platsen ingår i underrubriker, ofta fallet i redogörelser av byar och fäbodar 

3. Platsen kan även vara med på bild, och därmed vara viktig i sammanhanget 

4. Platsen beskrivs i löptext och är viktig i sammanhanget 

I efterhand har jag kommit på mig själv med att inte göra skillnad på om hän-
delser utspelas på en plats eller om texten handlar om platsen. Det senare 
fallet kunde ha lösts genom att z-klassificera dessa platser, men då hör de sna-
rare hemma bland ämnesorden. I förlängningen känns det å andra sidan märk-
ligt att söka bland orter både som ämnesord och som plats. För användaren är 
det förmodligen naturligt att söka på kategorien/sökfältet ”beskriven plats”. 
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Dessutom registrerar jag geografiska platser vid tillfällen då en biograferad 
person har anknytning till platsen i fråga, om platsen anses vara viktig. Detta 
är alltså en bedömningsfråga från fall till fall.  

Nedan redovisas olika metoder jag utvecklat för registrering av platser. Ti-
digare i uppsatsen har det funnits exempel på personnamnens behandling i 
auktoritetsposter och alternativa namn i två kolumner i databasen. För platser-
nas namn används däremot en kolumn. En och samma kolumn används därmed 
även om olika namnformer existerar för samma bibliografiska post. Jag anser 
det därför inte nödvändigt att redovisa tabellens konstruktion. Riktlinjer för 
registrering av platser har jag inte hittat, istället har jag arbetat efter eget tycke. 

Namnformerna på framförallt gårdarna är ofta inte enhetliga, de kan vara 
skrivna på malungsmål eller på svenska i olika artiklar. När båda namn-
formerna finns för en gård registreras dessa efter bästa förmåga. Metoden kan 
dock självklart förbättras, men detta tar mycket tid i anspråk. I och med ut-
vandringen till Amerika och bosättning i det nya landet, tog man ofta med sig 
traditionen med gårdsnamn (namn på gården). Därav finns ”Ollagården” både i 
byn Nordanåker och i Roseau, Minnesota. Gårdarna har olika poster i data-
basen (ex. Ollagården (Nordanåker)), (Ollagården (Minnesota)). Den tidigare 
flitigt nämnde spelmannen Lejsme Per Larsson har stor anknytning till platsen 
”Rihimäki” i Malungs finnmark. Platsen är dock även känd under det svenska 
namnet ”Torkhusberget”. Den bibliografiska postens utseende blir därför föl-
jande: (ex. Rihimäki (sv. Torkhusberget)). Några artiklar i Skinnarebygd ut-
spelar sig i Norges huvudstad Oslo. I artikeln benämns staden med sitt gamla 
namn, ”Kristiania”, men båda namnformerna finns representerade (ex. Kristi-
ania (nuvarande Oslo)). Tidigare Landskapsmuseet finns representerat i ett 
fåtal artiklar, innan det fick namnet Dalarnas Museum. Båda namnformerna 
finns dock representerade i den bibliografiska posten (ex. Landskapsmuseet 
(numera Dalarnas Museum)). Både i artiklar i Skinnarebygd och i folkmun i 
Malung talas det om ”Gammelgården”. Men med tanke på att söktjänsten 
säkerligen får besök av personer som inte bor i Malung, väljer jag även namnet 
”Malungs hembygdsgård” i samma post. 

När det gäller platser tänker jag i två steg, dels att registrera denna plats, 
dels att registrera om platsen finns i en by eller i en delstat. Som exempel kan 
nämnas avsnitt som utspelar sig i en stad i delstaten Minnesota i USA. Detta 
innebär en registrering i tre steg: staden, delstaten och landet. Samma gäller 
gårdar i Malung som ligger i byar eller i fäbodar: gård, by/fäbod. 
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7. Redovisning av söktjänsten 

Min söktjänst har placerats vid servern för Institutionen för ABM, Uppsala 
Universitet. Den stora poängen med följande sidor (förutom huvudsidan) är 
givetvis bruket av klickbara länkar som på ett logiskt sätt binder samman in-
formation av olika slag på ett användarvänligt sätt. Många söktjänster idag, och 
då inte minst bibliotekskataloger, använder metoden med många sökfält som 
kan kombineras via en sökning. Försök har gjorts att utveckla en sådan tjänst, 
men har inte lyckats. Istället är varje fält föremål för individuella sökningar, 
med en sökknapp per kategori. 

Fördelen med mitt system är att sökningarna skapar ett index i respektive 
kategori som har ett sökfält, och ordnar posterna i alfabetisk ordning eller efter 
utgåva. Dessa index kan i sin tur skrivas ut, och kan därmed bli en tryckt enu-
merativ bibliografi. Nackdelen med att inte kunna kombinera fälten är att man 
inte kan göra en mer specifik sökning på en gång, med flera samtidiga kriterier. 
Söktjänsten använder automatisk trunkering i samtliga fält men trunkerings-
tecken skall inte användas. Det är möjligt att söka på en enda bokstav för att 
finna samtliga artiklar med detta tecken i sin kategori. Det rekommenderas 
dock att man söker på hela ord. 

Då man söker efter namn, i rollen som författare/medarbetare eller som 
biograferad person, är namnet i auktoritetsposten och de alternativa namnen 
sökbara. Namnen är då i varje post sorterade i denna ordningsföljd: 

 
Efternamn Gårdsnamn Förnamn Särskiljande 

tillägg 
Alternativa  
namn 

Eriksson Sjungar Erik d.y. Kallad  
’ân Kriâs’60 

                                                 
60 ”ân” är en förkortad form av pronomenet ”han”. I Malung, bland andra platser, används detta ord före 
ett mansnamn. Motsvarande för kvinnor är ”o”, förkortad form av ”hon” (ex. o Britta). ”Krias” är 
förövrigt en förkortning av släktnamnet Zakarias. 
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7.1 Huvudsida 

(Bild 1) 

Om man låter sökrutorna (förutom ”utgåva” och ”klassificering”) vara tomma 
och bara klickar på sökknapparna får man ett index för varje kategori. 
Sökalternativen ”Utgåva” och ”Klassificering” är istället gardinmenyer där 
man väljer årtal respektive klassificeringskod. Om man söker i fälten för namn 
(författare, biograferad person och beskriven plats) kommer man först till ett 
slags mellansida. Denna visar samtliga namn med snarlik stavning, namn som i 
sin tur är länkar till de artiklar de är biograferade/beskrivna i. Dessa sökalter-
nativ finns via huvudsidan: 

1. Artikel 

2. Författare/medarbetare 

3. Utgåva 

4. Klassificering 

5. Biograferad person 

6. Beskriven plats 
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7.2 Artikel 

(Bild 2) 

(Bild 3) 



 42

Antingen söker man på samtliga artiklar genom att bara klicka på sökknappen 
och man får då upp samtliga artiklar i form av länkade poster, som kan ses på 
skärmbild nummer 2 ovan. Skärmbilden visar de sex första artiklarna från ut-
gåva 1948, den första publicerade årsboken. Artiklarna sorteras efter utgåva, 
och därefter i sidordning inom volymen. 

Bild nummer 3 visar en artikel med följande information: 

1. Titel 

2. Undertitel (om sådan finns) 

3. Författare (länk) 

4. Utgåva (länk) 

5. Sidor 

6. Ämnesord 

7. Biograferade personer (länk) 

8. Beskrivna platser (länk) 
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7.3 Författare/medarbetare 

(Bild 4) 

(Bild 5) 

Skärmbild nummer 4 ovan visar en del av ett index över samtliga upphovsmän 
som finns i databasen. Namnen står i alfabetisk ordning. Enligt Robinson är 
detta ett index över författare. Posterna är i första hand sorterade efter utgåva, 
annalistic, enligt Robinson, och i andra hand efter sidordning i respektive ut-
gåva. 
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Bild nummer 5 visar ett exempel på vyn över de artiklar som en viss för-
fattare skrivit, sorterade efter utgåva och därefter i sidordning: 

1. Titel (länk) 

2. Undertitel (om sådan finns) 

3. Utgåva 

4. Sidor 

I fallet ovan är författaren en kvinnlig ättling till en utvandrare från Malung, 
som reste till sina rötter i Malung en sommar för att finna den plats där hennes 
förfäder en gång bodde. 
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7.4 Utgåva 

 (Bild 6) 

(Bild 7) 
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Bild nummer 6 ovan visar huvudsidans gardinmeny där utgåvorna 1948 till och 
med 1980 kan ses, en del är dubbelvolymer. Bild 7 visar en enskild utgåva –
1983 års i detta fall – med information om följande: 

1. Utgåva 

2. Tryckår 

3. Redaktör 

4. Sidor 

5. ISBN-nummer 

6. ISSN-nummer 
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7.5 Klassificering 

(Bild 8) 

(Bild 9) 
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Den neddragna gardinmenyn på skärmbild nummer 8 visar en del av de ämnes-
ord som artiklarna är klassificerade enligt. Robinson kallar denna metod classi-
fied, där bibliografen anammar ett etablerat klassificeringssystem, SAB i mitt 
fall. Gardinmenyn är i mina ögon dessutom ett alfabetiskt ämnesordsindex 
och det presenteras med respektive -kod. Då man valt en av dessa klassi-
ficeringar presenteras samtliga poster med detta ämnesord registrerat (bild 9, 
valt ämnesord är fäbodväsen). Posterna sorteras i första hand efter utgåva, och 
i andra hand efter sidordning inom respektive volym. 
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7.6 Biograferad person 

(Bild 10) 

(Bild 11) 

Bild nummer 10 ovan visar ett alfabetiskt index över biograferade personer. 
Bild nummer 11 visar en viss person och de artiklar denne uppträder i. 
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Artiklarna är länkade och sorterade efter utgåva och därefter i sidordning 
inom volymen. 
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7.7 Beskriven plats 

(Bild 12) 

(Bild 13) 
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Antingen söker man på samtliga platser genom att bara klicka på sökknappen i 
rutan på huvudsidan, och då får man upp samtliga beskrivna platser, som på 
bild nummer 12, ovan, eller också kan man söka i rutan och kommer då via en 
länk till sökträffarna. Även denna funktion är ett index, denna gång över be-
skrivna platser. 

Bild nummer 13 visar de artiklar som orten ”Bishop Hill” är biograferad i. 
Liksom i tidigare exempel är artikelposterna ordnade efter utgåva och därefter 
i sidordning. 

7.8 Sammanfattande kommentarer 
Man kan härmed notera att jag använt det klassificeringssystem som Robinson 
kallar classified, ett bruk av ett sedan tidigare etablerat system, SAB. I vyn 
över enskilda utgåvor (bild 7) är artiklarna sorterade i sidordning, som en inne-
hållsförteckning helt enkelt. Dessa förteckningar återfinns ju dessutom i varje 
årsbok. I övriga fall är de i första hand ordnade efter utgåva, annalistic, och 
därefter i sidordning. Tjänsten tillhandahåller dessutom tre index för kategori-
erna författare, biograferad person och beskriven plats. I listan över beskrivna 
platser (bild 12) kan både platser och bolag skymtas. 

Min sorteringsmetod kombinerar alltså classified (SAB), därefter anna-
listic (sortering efter utgåva) och till sist sidordning inom volymen, och till-
sammans bidrar de till ett logiskt system. 
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8. Slutdiskussion 

Jag var länge tveksam till om någon av Robinsons bibliografiska modeller 
skulle passa mitt syfte, trots allt har drygt tjugofem år passerat sedan boken 
publicerades, och ett stort teknikskifte har ägt rum i och med IT-samhällets 
genombrott. Robinsons modeller var avsedda för tryckta bibliografier, medan 
jag har arbetat fram en digital sådan. Men fortfarande är hans olika arrange-
mang hållbara, åtminstone grundidéerna. Modellerna kan ju dessutom kombi-
neras vilket även skett i mina presentationer. Efter att ha arbetat praktiskt med 
denna uppgift inser jag att den blir mycket dynamisk, just på grund av de 
många sökingångarna. En användare kan i sin tur och utifrån egna kunskaper 
och behov välja olika ingångar. Flera användare med olika kunskaper kan välja 
olika sökingångar och ändå nå fram till samma resultat/artikel. Det anser jag 
vara mångsidigheten i ett nötskal. Så istället för att bläddra i en innehållsför-
teckning skriver man direkt in det man vill ha svar på. Sökresultaten kan sedan 
skrivas ut och därmed bli en tryckt pappersprodukt. En del problem som upp-
kommit har i arbetet på sätt och vis varit av godo, framförallt gäller detta all 
tidigare diskussion om auktoritetsposter. I min övriga utbildning och praktik 
har jag egentligen inte stött på detta problem, så i och med denna ”upptäckt” 
har jag fått upp ögonen för denna företeelse och olika lösningar. Jag har dess-
utom lärt mig en hel del om klassificering och om ämnesord. Svenska ämnes-
ord har visat sig vara mångsidigt, med tanke på hur få termer jag själv har be-
hövt konstruera. Visserligen har en del av de befintliga ämnesorden behövt viss 
modifikation för att passa en framtida publik, men mängden tillgängliga 
ämnesord har ändå varit tillfredsställande. 

Angående det rent praktiska är jag glad att jag ägnade min uppmärksamhet 
åt Skinnarebygd, så jag inte ser helt handfallen ut nästa gång något i bygden 
kommer på tal. Mitt resultat innebär förhoppningsvis också en stor hjälp för 
alla intresserade parter som tar del av bibliografin. Man kan ha delade me-
ningar vad gäller söktjänsten, det kanske inte är ett ultimat hjälpmedel, men 
den fyller trots allt sin funktion. Dessutom är både huvudposter och alternativa 
namn sökbara, en mycket viktig detalj. I framtiden kan ju dessutom söktjänsten 
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bli mer avancerad, funktionen att kombinera flera fält i en sökning blir säkert 
en möjlighet. 

Om söktjänsten finns tillgänglig på Internet även i framtiden innebär detta 
en mycket större tillgänglighet. Då kan man ju nå bibliografin utan att gå till 
biblioteket. Dessutom når bibliografin en internationell publik, både malungs-
bor och övriga svenskar i Sverige, men även ättlingar till emigrerade malungs-
bor i Amerika! Skinnarebygd har ju alltid varit en mycket uppskattad årsboks-
serie som lokalhistoriskt intresserade människor velat äga och inte minst samla 
på. Jag hoppas att bibliotekspersonalen i Malung väljer att lokalisera sök-
tjänsten till Internet. Det skulle innebära en stor frihet för användare – de är då 
inte begränsade till bibliotekets öppettider. 
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9. Sammanfattning 

Skinnarebygd är en årsboksserie som har utkommit med hittills 41 årgångar. 
Niss Hjalmar Matsson var eldsjälen och tillika förste redaktör som utgav den 
första årsboken 1948 i Malung. Publikationen har sedan dess varit starkt efter-
frågad bland hembygdsintresserade malungsbor. Jag såg det som en användbar 
uppgift att klassificera innehållet i dessa artiklar med Svenska ämnesord. 
Dessutom har jag registrerat biograferade personer och beskrivna platser. 
Malungs kommunbibliotek har sedan tidigare registrerat samtliga artiklar med 
titel och författare. Det min tjänst tillför är möjligheten att även kunna söka på 
ovan nämnda ämnesord och biograferade personer samt beskrivna platser. Jag 
skapade en tillfällig söktjänst vid Institutionen för ABM, Uppsala Universitet. 
Senare skall dock förhoppningsvis Malungs kommunbibliotek överta sök-
tjänsten. 

Denna tjänst gör det dessvärre inte möjligt att kombinera olika fält i en 
sökning, vilket är brukligt i andra biblioteksdatabaser (kataloger). Däremot är 
det bland annat möjligt att få fram index över olika kategorier, och att söka på 
beskrivna platser och biograferade personer. Artiklarna presenteras i sid-
ordning inom aktuell volym och efter volymnummer. Personnamnen är upp-
delade i auktoritetsposter och något man kan kalla alternativa namn. Detta är 
nödvändigt på grund av att människor, utvandrare bland andra, ibland uppges 
ha olika namn vid olika tillfällen. Finessen är att samtliga dessa namn är sök-
bara, och att det framkommer i vilket sammanhang de förekommer.  

Även vissa platser har olika namnformer, skrivna på svenska och malungs-
mål. Samtliga namnformer har då registrerats i den bibliografiska posten. 
Andra exempel är äldre och idag mer okända benämningar på platser. Dessa 
har då kompletterats med dagens benämning. Utländska namn har på samma 
sätt kompletterats med sina svenska motsvarigheter. 



 56

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material i uppsatsförfattarens ägo 

E-brev 
Statens musikbibliotek http://www.muslib.se/,  
 e-postkontakt (2006-03-03), (2006-03-16). Adressat: Daniel Larsson. 

Avsändare: Ing-Marie Södergren. 

Tryckt material 
Belanger, Terry, “Descriptive Bibliography”. Book Collecting : a Modern 

Guide, red. Jean Peters, (New York 1977). 
Benito, Miguel, Bibliografisk kontroll, 2 uppl. (Borås 1995). 
Bondpä, Kajsa, ”Skinnarebygd 50 år”. Skinnarebygd : Malungs hembygds-

förenings årsbok [50 år: 1948-1998], red. Kajsa Bondpä, (Malung 1998), 
s. 7-13. 

Bowers, Fredson, Principles of Bibliographical Description, New Edition 
(Winchester 1994). 

Bryer, Jackson R., “From Second-Class Citizenship to Respectability : the 
Odyssey of an Enumerative Bibliographer”, Literary Research Newsletter 
3 (New York 1978).  

Dahlbäck, Kerstin, Sahlin, Gunnar & Åslund, Henrik, Tryck, databaser och 
Internet : bibliografiska sökvägar för litteraturvetare (Stockholm 2001). 

Dunkin, Paul Shaner, Bibliography : Tiger or Fat Cat? (London 1975). 
Freer, Percy, Bibliography and modern book production. : Notes and Sources 

for Student Librarians, Printers, Booksellers Stationers, Bookcollectors 
(Johannesburg 1954). 

Greg, W Walter, ”Vad är bibliografi”, Böcker och bibliotek : bokhistoriska 
texter, red. Margareta Björkman (Lund 1998), s. 395-406. 



 57

Harmon, Robert Bartlett, Elements of Bibliography : a Guide to Information 
Sources and Practical Applications, Third edition (Lanham, MD, 1998). 

Hedberg, Sten, Bibliografiska referenser (Stockholm 1991). 
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 2 uppl. red. Bodil Gustavsson, 

(Lund 1990). 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 7 omarbetade uppl. red. Anders 

Noaksson, (Lund 1997). 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek : Ämnesordsregister : Alfabetisk 

del, 6 reviderade uppl. red Pia Leth & Anders Noaksson, (Lund 1995). 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek : Ämnesordsregister : Systematisk 

del,  4 reviderade uppl. red Pia Leth & Anders Noaksson, (Lund 1998). 
Krummel, Donald William, Bibliographies : Their Aims and Methods (London 

1984) 
Matsson, Niss Hjalmar ”Arbetssäsonger och vandringar”. Malung : ur en 

sockens historia. D.3, Malungs skinnare : ett månghundraårigt hantverk, 
dess utövning och möte med den moderna tiden, red. Olle Veirulf (Malung 
1976), s. 83-105. 

– ”Arbetet efter skinnens beredning” Malung : ur en sockens historia. D.3, 
Malungs skinnare : ett månghundraårigt hantverk, dess utövning och möte 
med den moderna tiden, red. Olle Veirulf (Malung 1976), s. 187-221. 

– ”Från blötpojke till skinnargubbe” Malung : ur en sockens historia. D.3, 
Malungs skinnare : ett månghundraårigt hantverk, dess utövning och möte 
med den moderna tiden, red. Olle Veirulf (Malung 1976), s. 106-124. 

Robinson, Anthony Meredith Lewin, Systematic Bibliography : a Practical 
Guide to the Work of Compilation, Fourth revised edition (London 1979). 

Stokes, Roy, The Function of Bibliography (Aldershot 1982). 
Svensk Ordbok, red. Sture Allén m.fl. (Stockholm 1986). 

Elektroniska resurser 
Kungliga Bibliotekets auktoritetspraxis. Riktlinjer med exempel – personnamn. 

Ny omarbetad version, 2006-03-15. ”Val av auktoriserad namnform”. 
[Utskrift i författarens ägo]. 

 http://www.kb.se/auktpraxis/personer/riktlinjer.htm#4 (3 maj 2006)  
Kungliga bibliotekets auktoritetspraxis. Riktlinjer med exempel – personnamn 

Ny omarbetad version, 2006-03-15. ”Kunglighter, påvar, helgon…”: 
http://www.kb.se/auktpraxis/personer/riktlinjer.htm#13_5 (2 juli 2006) 

Svenska ämnesord http://www.amnesord.kb.se/ 



 58

Wahlberg, Ingrid, Att sammanställa en enumerativ bibliografi : Ett 
arrangemang av ”Litteratur om Värmlands nation i Uppsala från 1900 till 
1999” Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd 
vid Institutionen för kultur- och biblioteksstudier vid Uppsala universitet, 
2002. http://www.abm.uu.se/publikationer/2/2002/129.pdf 


	boititelsida331.pdf
	Handledare:  Sten Hedberg    
	Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr  331               ISSN 1650-4267 




