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Abstract: An Unknown Study about a Well-known Swedish Slavist – Angel Nakoff’s 

Study about Alfred Jensen 

Alfred Jensen (1859–1921) is a well-known name among Swedish scholars in the field of Slavic 

languages and literatures. His merits as the first introducer of various Slavic literatures – Bulgarian, 

Czech, Polish, Montenegrin, Russian, Slovene, Serbian, Croatian, Bosnian, Ukrainian – and their 

cultures in Sweden are undisputable. He was also the first expert for all Slavic literatures, appointed by 

the Swedish Academy for writing appraisals for the Nobel Prize in literature.  

This article is an introduction to “Alfred Jensen” (a previously unpublished study) written by Angel 

Nakoff (1925–2010). The introduction presents some facts about Nakoff’s life and the study, which 

aims to give a holistic picture of Jensen’s literary work and translations. The study contains valuable 

information from people who knew Jensen or are related to him, and a selected two-page bibliography 

summarizing Jensen’s work in chronological order. 

Alfred Jensen är ett välkänt namn bland svenska slavister. Hans förtjänster som första 

förmedlare och introduktör av olika slaviska litteraturer och kulturer i Sverige är 

obestridda. Dock är forskningen om honom fortfarande ganska begränsad, med 

avseende på de enskilda slaviska språken och litteraturerna. Denna bild framgår även 

den hittills enda större vetenskapliga publikationen Gusli 7 (1998), som var resultatet 

av ett symposium tillägnat honom
1
. Bidragen till symposiet behandlar hans 

verksamhet utifrån olika slaviska litteraturer, såsom den ukrainska, bulgariska, ryska, 

kroatiska, slovenska, tjeckiska, montenegrinska och polska
2
. 

Ett exempel på en ”helhetsbild” av Jensens verk upptäcktes nyligen i en 

papperskasse med gamla universitetsdokument från 1960-talet. Det handlar om en 

okänd uppsats av Angel Nakoff som skrevs när ämnet ”slaviska språk” började 

förändras från ett homogent ämne utan specialisering varken i ett enskilt språk, eller 

                                                            
1 Gusli 7 (1998), Föredrag från symposiet ”Alfred Jensen-dagen”, Göteborg 1991. 
2 De olika litteraturerna är ordnade enligt publiceringen i Gusli. 
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litteratur, till ett ämne inriktat mot studier i specifika slaviska språk. Om uppsatsens 

tillkomst vet man inte mycket. Det har inte gått att spåra när, och i vilket sammanhang, 

den skrevs. I början på 2000-talet hamnade den hos Roger Gyllin genom Kamen 

Nikolaev, son till Nikolaj Nikolaev, den siste bulgariske ambassadören innan 1945, 

som undervisade i bulgariska vid Uppsala universitet (UU) 1948–1958. Uppgifterna 

om författaren, Angel Nakoff, har vi fått genom hans fru, Aina Lind Nakoff, och 

utifrån de dokument som bevarats av Slaviska institutionen vid UU.  

Angel Nakoff föddes den 28 augusti 1925 i Gorna Džumaja (nuvarande 

Blagoevgrad), Bulgarien. Han emigrerade till Sverige i början på 1950-talet efter 

brytningen mellan Jugoslavien och Sovjetunionen, då den bulgariske parti- och 

statsledaren Georgi Dimitrov var tvungen att överge tanken på en Balkanunion. Innan 

dess arbetade Nakoff några år som lärare i matematik och fysik i Titov Veles i 

Makedonien och läste medicin i Belgrad. Han tvingades avbryta sina studier, men ville 

inte återvända till Bulgarien i det rådande politiska klimatet utan hamnade i ett 

flyktingläger i Trieste under ett halvår och efter det i Sverige. År 1953 läste han 

svenska vid Väddö folkhögskola i Uppland och var därefter inskriven som student vid 

UU i ämnet slaviska språk (först i bulgariska, och sedan i serbo-kroatiska och ryska) 

under åren 1954–1967. Ett bevis på hans studier i bulgariska är ett översättningsprov 

från 16 mars 1963 rättat av Ivan Duridanov, den första utländska lektorn i bulgariska 

vid UU. Under 1969–70 arbetade Nakoff som bibliotekarie på Carolina Rediviva och 

även på skolbiblioteket i Uppsala. I början på 1970-talet gjorde han två 

forskningsresor, först från april till december 1972 till ett bibliotek i Zürich, och sedan 

från januari till sommaren 1973 till ett bibliotek i Heidelberg. Större delen av sitt 

yrkesverksamma liv arbetade han på stadsbiblioteket i Södertälje och bodde i 

Södertälje fram till pensioneringen 1990. Därefter flyttade han tillbaka till Uppsala. 

Den enda publikation av Nakoff som har kunnat hittas är en artikel i BBL 

(Biblioteksbladet) från 1972
3
. 

Nakoffs uppsats om Jensen omfattar 27 maskinskrivna sidor och två separata sidor 

med valda delar av Jensens bibliografi. De redaktionella ändringarna vid publiceringen 

av uppsatsen i Slovo avser främst återgivningen av citat. I Nakoffs uppsats är även 

långa citat återgivna i löpande text inom citationstecken. I Slovo-versionen är alla 

längre citat separerade för att underlätta läsningen. Endast på de ställen där Nakoff ger 

sidanvisningar, finns sådana med i publiceringen. Numera är det möjligt att särskilja 

titlar på böcker, tidningar, tidskrifter etc. på ett bättre sätt än när Nakoff skrev sin 

uppsats, där alla titlar är återgivna inom citationstecken. I publiceringen särskiljs de på 

följande sätt: tidskrifter och tidningar är kursiverade, medan böcker och artiklar samt 

Jensens översättningar av böcker och andra verk ges inom citationstecken. De få 

understrukna orden (eller fraserna) i Nakoffs uppsats återges spärrade, medan de i 

                                                            
3 Referens till Nakoffs artikel finns på: http://bada.hb.se/bitstream/2320/10435/1/1978%20nr%20124.pdf, 2012-

10-28. 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/10435/1/1978%20nr%20124.pdf
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originalet onumrerade fotnoterna återges med siffror i Slovo. Parentes med initialer 

avser antingen författarens anmärkningar i marginalerna (A.N.) eller redaktörens 

förtydligande (D.A.). I Nakoffs uppsats är namnen på slaviska författare i regel 

transkriberade på vedertaget sätt. Undantag utgör de ställen där han följer Jensens 

stavning. 

Nakoffs uppsats om Jensen innehåller värdefull information av personer som kände, 

eller är släkt med, honom. Denna information får vi ta del av tack vare Roger Gyllin, 

som är en outsinlig källa till kunskap om slavistiken från slutet på 1960-talet fram till 

nu, och två masterstudenter vid UU, Magdalena Sjelin och Martin Michailov, som har 

överfört den maskinskrivna uppsatsen till den elektroniska form som nu publiceras i 

Slovo. 

 


