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Bergstrand, Sandklef
och Frillesåsmärket

av Fredrik Skott

A
rkivföreståndaren vid Västsvenska Folkminnesarkivet (VFA),
fil. lic. Carl-Martin Bergstrand (1899–1998), och intenden-
ten vid Varbergs museum, Albert Sandklef (1893–1990), skrev

under 1940-talet och första hälften av 1950-talet ett stort antal tid-
nings- och tidskriftsartiklar samt böcker av polemisk karaktär riktade
mot varandra.

Både Bergstrand och Sandklef ägnade större delen av sina yrkes-
verksamma liv åt insamling av och forskning om svenskt folkliv. Till
skillnad från deras kollegor i Lund och Uppsala hade ingen av dem
genomgått någon längre utbildning inom ämnesområdet. Bergstrand,
som var prästson från Västergötland, hade visserligen tagit en fil. lic. i
Lund där han bland annat studerat folklivsforskning hos von Sydow.
Han hade emellertid huvudsakligen studerat arkeologi. Sandklef var
född och uppvuxen på gården Stuv i Frillesås men hade inte genomgått
någon akademisk utbildning. 1951 promoverades han till hedersdok-
tor och på samma sätt hedrades Bergstrand år 1964 (Persson 1990;
DAG. IFGH 6703).

Trots bristen på utbildning inom ämnesområdet kan deras insatser
när det gäller både insamling och forskning inte överskattas. Först som
upptecknare och sedan som arkivföreståndare vid VFA betydde Berg-
strand oerhört mycket för den västsvenska kulturforskningen. Han var
huvudsakligen en materialsamlare och av sina drygt 30000 sidor upp-
teckningar publicerade han en del i böcker som Värmlandssägner (1948),
Hallandssägner (1950b) och Dalslandssägner (1951). En ofullständig
bibliografi utgiven 1979 tar upp 644 artiklar och böcker som Berg-
strand författat (Sandberg 1979). Sandklef hade tidigare varit verksam
som upptecknare vid bland annat Västsvenska Folkminnesföreningen
(VFF), ett av de två traditionssamlande arkiv som sedermera utgjorde
VFA, men kom sedan att arbeta vid Varbergs museum. På museet var
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han en drivande kraft i 40 år och byggde bland mycket annat upp ytter-
ligare ett västsvenskt traditionssamlande arkiv, Varbergs Museums Ar-
kiv för Tradition (VMAT), vars huvudsakliga insamlingsområde var
Halland. I landskapet bedrev även VFA och Folklivsarkivet i Lund (LUF)
insamling. Sandklef publicerade liksom Bergstrand en imponerande
mängd artiklar och böcker. Bland hans drygt 760 publikationer åter-
finns bland annat Hallandsgårdar (1953), August Bondeson (1956) och
den 1937 utgivna Äldre biskötsel i Sverige och Danmark (Albert
Sandklefs... 1979).

Sandklef och Bergstrand lär länge ha varit goda vänner men på grund
av debatten om Frillesåsmärket blev de efter hand bittra fiender.1 Ett
antal strider utkämpades mellan dem men troligen var polemiken om
det så kallade Frillesåsmärket den allra betydelsefullaste. Men redan ti-
digare hade de publicerat artiklar av polemisk karaktär mot varandra,
bland annat rörande den beryktade kulknappen som förknippades med
Karl XIIs död (jfr Bergstrand 1942a, 1942b; Sandklef 1942).

Polemiken om Frillesåsmärket rörde till en början frågan om socken-
invånarna i det halländska pastoratet Frillesås i början och mitten av
1800-talet varit beryktade för vilt leverne, dryckenskap och knivskär-
ning. Vidare berörde striden frågan om Frillesåsinvånarna, i högre grad
än invånare på andra ställen, hade ett (Frillesås)märke, det vill säga »ett
ärr i ansiktet efter knivskärning».2  Striden om sakfrågan kom efter hand
att delvis övergå till att bli en strid om insamlingsmetoder, vetenskap-
lighet och inte minst auktoritet inom fältet.

Inom fältet, det vill säga inom folkminnesforskningen, pågick både
externa och interna strider om monopolet på den legitima kunskapen.
Fältets innehavare av dominerande och dominerade positioner var stän-
digt tvungna att försöka bevara respektive utöka sitt anseende som ve-
tenskapsmän. Dess forskare kämpade för att bli erkända av andra, såväl
av aktörer inom som utom fältet. Debatterna tog ibland mycket stora
proportioner då dess parter för att bli ansedda som stridernas segrare
tillgrep alla tänkbara anklagelsepunkter. Polemiken om Frillesåsmärket
utgör ett exempel på en strid som växte sig allt större och förmodligen
fick den, för både Bergstrand och Sandklef, oanade och oönskade pro-
portioner. Den innehöll, för fältet närmast klassiska, anklagelser om
traditionsförfalskning och bristande vetenskaplighet (jfr Lilja 1996:16–
17; Bourdieu 1992a:12, 1992b:43).

I den föreliggande undersökningen studeras huvudsakligen hur po-
lemiken fördes och dess bakomliggande faktorer. Sakfrågan behandlas
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endast i förbigående eftersom polemiken i sig förefaller mig vara mycket
intressantare, då den speglar två olika förhållningssätt till folkminnes-
insamling och forskning som fanns i Sverige på 1940- och 1950-talen.

Polemiken om Frillesåsmärket
Polemiken om Frillesåsmärket började med att Bergstrand skrev en ar-
tikel i Göteborgs-Posten med anledning av en anmälan av Sandklefs
bok Folktankar och Folkhumor (1943) i samma tidning.

Sandklef hade i Folktankar och Folkhumor (1943) och i sin artikel
skrivit att traditionen om Frillesåsmärket kom från Erik Wallberg som
var kyrkoherde i Frillesås under åren 1852–1874. Sandklef menade att
Wallberg för att hämnas på sockenborna, sedan de tagit parti emot ho-
nom om platsen för ett kyrkobygge, hittat på uppgifterna om deras
benägenhet för knivskärning. Kyrkoherden skulle sedan ha berättat om
knivskärandet för Herman Hofberg. Denne publicerade Wallbergs upp-
gifter om knivskärandet i sin skildring, »Knifvahäringarna», av bland
annat Frillesåsborna i Läsning för folket (1881). Sandklef menade alltså
att Wallbergs uppgifter och Hofbergs skildring var ursprunget till tra-
ditionen (Sandklef 1943; DAG. CMB 288).

Som svar på anmälan av Sandklefs bok skrev Bergstrand en artikel
innehållande både egna och andras folkminnesuppteckningar från VFAs
samlingar. Uppteckningarna bevisade, enligt Bergstrand, att traditio-
nen funnits innan Hofbergs skildring och således »att Sandklef har fel,
då han påstår att berättelserna om 'Frillesåsa märke' sakna hemortsrätt
i folktraditionen» (DAG. CMB 288).

En undersökning av en tradition och dess källa
Nästa, av mig kända, inlägg i polemiken var Sandklefs artikel »Frilles-
åsmärket» i tidskriften Svenska Landsmål (1949). I artikeln skrev
Sandklef igen att Wallberg och Hofberg hade givit upphov till traditio-
nen. Sandklef, som var född i Frillesås, skrev även att han aldrig sett
någon med ett (Frillesås)märke i socknen och han presenterade även ett
antal uppteckningar som styrkte hans teori om traditionens ursprung
(Sandklef 1946).

Sandklef redogjorde också i Svenska Landsmål för hur han av Berg-
strand fått låna uppteckningar om märket, gjorda av Johan Bengtsson,
som tidigare hade avslöjats som en »traditionsförfalskare». Han skrev
också att han i ett brev till Bergstrand påpekat att Bengtssons upp-
teckningar inte borde ha utlånats eftersom även brevets mottagare tidi-
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gare ansett den aktuella upptecknarens material vara »i allo opålitligt».
Bergstrand skrev i sitt svarsbrev till Sandklef att det var möjligt att »sa-
gesmannen är en diktad person, men traditionen är uppenbarligen rik-
tig». Bergstrands svarsbrev avslutades med orden: »Den [uppteckningen]
kan nog inte äventyra den förnyade Ehrenrettungsaktionen».3 Att låna
ut uppteckningar som stämplats som otillförlitliga påvisade, enligt
Sandklef, Bergstrands oförmåga att handha VFAs samlingar. Detta torde
vara orsaken till att Sandklef publicerade brevväxlingen.

Sandklef presenterade också statistik över antalet knivskurna i nio
halländska socknar under en period från 1800-talets mitt fram till det
år artikeln skrevs. Statistiken var gjord med hjälp av »minnesgoda gam-
lingar», bland annat Sandklefs egen far. Enligt Sandklef utgjorde statis-
tiken »en mycket tillförlitlig förteckning över alla män med ärr i ansik-
tet». Förteckningen visade att under perioden cirka 1855–1946 fanns
det sammanlagt 8 personer med ärr i ansiktet i Frillesås, men ingen
hade haft ett ärr från mungipan till örat (det vill säga ett Frillesåsmärke).
Enligt förteckningen var antalet knivskurna i Frillesås inte heller större
än i flertalet av de andra undersökta socknarna (Sandklef 1946).

Efter Sandklefs bok och inlägg i Svenska Landsmål nedtrappades
polemiken tillfälligt. Den uppstod igen vid Västsvenska Folkminnes-
föreningens (VFF) årsmöte den 29 april 1949. VFF var ett av de två
arkiv vars samlingar tillsammans utgjorde VFA. Vid årsmötet höll
Sandklef ett föredrag med titeln: »Frillesåsmärket och andra pejorativa
folktraditioner».4 Bergstrand måste ha blivit provocerad av föredraget,
med tanke på att det hölls vid VFF, det vill säga vid ett de två arkiv som
tillsammans anställt honom som arkivföreståndare. Under diskussio-
nen efter föredragets slut uppmanades Bergstrand av Sandklef att »gå
till domböckerna» för att finna ett svar på traditionerna om kniv-
skärandet och Frillesåsmärkets ursprung. Enligt Sandklef skulle ett stu-
dium av domböckerna visa att Frillesåsborna varken var bättre eller sämre
än andra när det gällde knivskärning (DAG. CMB 305).

Efter Sandklefs artikel intensifierades striden. Genom brev till che-
fen för Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), Dag
Strömbäck försökte Bergstrand få skriva om märket i Svenska Lands-
mål. I åtskilliga brev påpekade Bergstrand att hans motståndare förbi-
sett en rad uppgifter som missgynnade hans uppfattning i sakfrågan.
Strömbäck ansåg att Bergstrands uppgifter var högst intressanta och att
frågan onekligen hade »ett stort intresse sett ur traditionsforskningens
synpunkt». Han påpekade dock, kanske med erfarenheter från Sandklefs
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och Bergstrands tidigare strider, att om polemiken skulle föras i Svenska
Landsmål fick artiklarna inte ha »en personlig udd» utan hålla sig på
»ett lidelsefritt och 'svalt' plan». Strömbäck kunde inte heller lova att
Bergstrands inlägg i frågan kunde publiceras förrän 1951.5

Bergstrand kunde inte vänta tills 1951 med att publicera sina teorier
om Frillesåsmärkets ursprung. Den 14 april 1950 infördes en artikel av
honom i Hallands Nyheter. I artikeln gick Bergstrand till hårt angrepp
mot Sandklefs tidigare påståenden, inte minst mot kyrkoherdens möte
med Hofberg som Sandklef ansåg vara upphovet till traditionen. Berg-
strand påpekade att Hofberg i sitt förord till »Knifvahäringarna» skrev att
han började samla material till artikeln år 1876 och att kyrkoherde Wall-
berg dog redan 1874. Bergstrand menade därför att med »största sanno-
likhet ha Hofberg och Wallberg aldrig ens sett varandra». Bergstrand på-
pekade vidare att hans genomgång av några visitations- och domstols-
protokoll styrkt hans uppfattning om att Frillesåsborna redan innan
Hofbergs artikel varit vida beryktade för osedligt leverne och knivskär-
ning. Han gav flera exempel på detta i sin artikel (DAG. CMB 297).

Några veckor senare svarade Sandklef på Bergstrands artikel i Hal-
lands Nyheter. I Sandklefs artikel, som publicerades den 6 maj, presen-
terade han återigen sin förteckning, gjord med hjälp av »trovärdiga
människor från orten», över antalet knivskurna i några halländska sock-
nar. Han avfärdade också Bergstrands utdrag ur visitationsprotokollen
med att det »enda Bergstrand lyckats hitta är [---] prästernas ledsnad
över det syndiga levernet». Detta var enligt Sandklef något som man
kunde finna i varje svensk socken, om man letade efter det, eftersom
»folket i vårt land [förr] levde i sus och dus på ett helt annat sätt än nu».
Sandklef gav också en förklaring till varför traditionen om knivskärandet
spritts efter Hofbergs publikation (DAG. CMB 298).

Alla som vetenskapligt syssla med folktraditioner veta att gran-
nar bruka berätta ofördelaktiga ting om varandra [---] Nu-
tida traditionsforskare tro ingenting. Men Bergstrand är ar-
keolog. Han ber inte att få se fotografier av de märkvärdiga
'märken' man hör talas om, han tror att varje vuxen man i
Frillesås pastorat gick omkring med ett knivsnitt från mungi-
pan till örat (DAG. CMB 298).

Sandklef gick i och med det ovanstående påståendet till hårt angrepp
mot Bergstrand som han ansåg vara ovetenskaplig och okunnig om
folktraditioner.
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I augusti skrev Bergstrand en mycket lång artikel i Falkenbergs Tidning
om de resultat han funnit, när han bedrev efterforskningar om de forna
Frillesåsbornas leverne. Artikeln innehöll bland annat ett utdrag ur
Göteborgs stifts herdaminne (1878–1885) där det omnämns att Frillesås
»alltmer blev ett Delsbo illustrata». Enligt herdaminnet ansågs Frillesås
alltså bli alltmer likt Delsbo som var vida beryktat för bland annat kniv-
skärning. Vidare publicerade Bergstrand detaljerade utdrag ur visita-
tionsprotokoll, domböcker och obduktionsprotokoll som styrkte hans
teori. Bergstrands genomgång visade att antalet personer som blivit
skurna i ansiktet, gällande några av socknarna i Frillesås pastorat som
undersökts av hans motståndare, var betydligt fler än dennes »nog-
granna» förteckning angav. Bergstrand publicerade även återigen upp-
teckningar, bland annat efter Johan Bernt Bengtssons i Gällinges berät-
telser (DAG. CMB 299):

Jag har aldrig hört talas om Frillesåsmärket, men Gällinge-
märket [Gällinge var en av socknarna i Frillesås pastorat] var
veteligt allstär. Men de hade skärane i Frillesås med somma
(somliga), Gällingemärket sa de alltid förr. Det var många,
som hade sådana där märken i ansiktet. – När de skar träf-
fade de gärna på den ene käken. De som hade fått ett ärr, lät
gärna skägget växa, så de hade helskägg. Annars rakade de
flesta sej så de hade munnen fri (DAG. CMB 299).

Efter artikeln i Falkenbergs Tidning följde en rad artiklar av både
Sandklef och Bergstrand i olika västsvenska tidningar. Artiklarna inne-
höll nu alltmer personliga påhopp och uttryckliga påpekanden om att
den andre gjorde tvivelaktiga uppteckningar och agerade ovetenskapligt.

I sina artiklar påpekade Sandklef gång på gång att Bergstrand hu-
vudsakligen hade studerat arkeologi och inte folkminnesforskning un-
der sin studietid i Lund. Sandklef använde benämningar som »filosofie
licentiaten i arkeologi» och »den märklige 'fornminnesforskaren'» då
han omnämnde Bergstrand. Sandklef uttryckte sig även starkt mot Berg-
strands arbete på VFA, vars resultat han beskrev på följande sätt (DAG.
CMB 305, 307):

Filosofie licentiaten i arkeologi Carl Martin Bergstrand har
av obekant anledning blivit arkivarie vid Västsvenska
Folkminnesarkivet, där han gjort en massa uppteckningar av
tvivelaktigt värde och skrivit en hel del, som man tyvärr måste
karaktärisera på samma sätt (DAG. CMB 307).
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Sandklef menade alltså att hans motståndares uppteckningar var av tvi-
velaktigt värde och hänvisade intresserade till sin recension av Berg-
strands bok Hallandssägner (1950b) i Varbergs museums årsbok (1950).
I recensionen hade Sandklef påpekat en rad språkfel. Sandklefs slutom-
döme om boken var att dess värde var »synnerligen minimalt» (Sandklef
1950:45–48). Han hotade också med att delta i en aktion för att få
anslagen till VFA indragna så länge Bergstrand var dess arkivföreståndare:

För dagen ska jag nöja mig med att beteckna hans mödosamt
hopsvettade artiklar som den smörja det är. Senare kommer
jag dock att överväga, huruvida jag ska deltaga i en från an-
nat håll igångsatt aktion för att beröva Västsvenska Folkminnes-
arkivet sina anslag, så länge man tillåter Bergstrand att göra
vad han kallar uppteckningar (DAG. CMB 307).

Aktionen mot Bergstrand och VFA omnämndes även i ett brev från
Sandklef. Den hade, enligt honom, iscensatts av ett antal halländska
bönder som »beslutat att gå till riksdagen och ev. andra myndigheter»
för att söka dra in VFAs anslag. Detta på grund av det »kränkande sätt»
som Bergstrand »behandlat halländska bönder». I brevet, som är date-
rat den 19 september 1950, skrev Sandklef även att han överlämnat
diverse material till en jurist då han ansåg att Bergstrand uttalat sig om
honom på ett ärekränkande sätt och därför kunde dömas enligt »Straff-
lagen 16:8». Som kommentar till Sandklefs brev har Bergstrand i dess
marginaler ironiskt skrivit bland annat »Aj, Aj!» och »Sic!». Varken ak-
tionen mot VFA eller ärekränkningsmålet fick, mig veterligen, några
konsekvenser för Bergstrand eller arkivet.6

Bergstrand gick i sina artiklar ånyo till angrepp mot Sandklef, som
han bland annat ironiskt benämnde »den ofelbare vetenskapsmannen»
och »den energiske och snillrike Albertus Sandklef».7  Bergstrand påpe-
kade att han genom sina kontroller av domböckerna för åren 1841–
1846 funnit dem »innehålla uppgifter om flera knivskurna, än dem
Sandklef känner till för 100 år». Han ansåg därför att Sandklefs statis-
tik var »värdelös». Bergstrand kommenterade inte i artiklarna vad
Sandklef »i sitt affekterade tillstånd skrivit om mig [dvs. Bergstrand]
som folkminnesupptecknare» (DAG. CMB 305).

Frillesåsmärket och Albert Sandklef
I augusti 1950 trycktes Bergstrands bok Frillesåsmärket och Albert
Sandklef. Han inledde sin bok med att »be det hyggliga och älskvärda
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folket i Frillesås pastorat»
om ursäkt för att han publi-
cerat sin studie. Bergstrand
motiverade sin bok med att
Sandklef »förnekat det fak-
tum att befolkningen i Fril-
lesås pastorat för hundra år
sedan var beryktat för 'vilt
leverne och dryckenskap'»
(Bergstrand 1950a:5).

I bokens förord skrev Berg-
strand vidare att han kon-
taktat redaktören för Vår
bygd angående en artikel om
Frilesåsmärket. Artikeln an-
togs, »sattes och korrektur-
lästes, men i sista stund för-
hindrades dess publicering».
Han skrev även att han sänt
in en artikel till Hallands
Nyheter, och av dess redak-

tör fått lov att publicera en serie på fyra artiklar. När artikeln publicera-
des var den emellertid »hårt censurerad» och samt-liga av de »för Sandklef
särskilt besvärande» uppgifterna hade strukits.

Sandklef hade därefter publicerat ett svar på den censurerade arti-
keln i Hallands Nyheter. Bergstrand hade därför valt att publicera den
censurerade artikeln i sin helhet med de »uteslutna och således som
särskilt farliga betraktade partierna» markerade med kursiv stil. Berg-
strand insinuerade alltså att Sandklef personligen sett till att artiklarna
censurerades respektive uteslöts, vilket Sandklef i en senare artikel för-
nekade (Bergstrand 1950a:6–7; DAG. CMB 304).

Bergstrand bok innehåller till stor del uppgifter som han redan tidi-
gare publicerat i västsvenska tidningar. Bland annat innehåller den ut-
drag ur Fjäre härads domböcker mellan åren 1841 och 1846. Berg-
strand publicerade också återigen ett antal av de uppteckningar om
Frillesåsmärket som fanns i VFAs samlingar. Som svar på Sandklefs ti-
digare undran över hur hans motståndare »bär sig åt för att förmå sina
sagesmän att berätta om knivskärande i Frillesås och Gällinge» skrev
Bergstrand nu (Bergstrand 1950a:52)
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Det är omöjligt att begripa hur Sandklef burit sig åt, då han
under sitt under tre årtionden bedrivna arbete med problemet
Frillesåsmärket aldrig träffat en gamling, som sagt sig ha hört
talas om märket före 1881. Kan det möjligen – för den hän-
delse påståendet är sant – ha berott på, att de tillfrågade vetat
om, att Sandklef är 'frillesäsing'? (Bergstrand 1950a:53–53)

Sandklef hade tidigare i en tidningsartikel beskrivit hur han kontrolle-
rat några av de uppteckningar som Bergstrand hade gjort angående
traditionen om Frillesåsmärket. Bland annat hade han tillsammans med
fil. dr. August Petersson besökt en man i Veddige som, enligt Sandklef,
förnekat att han sagt vad Bergstrand nedtecknat (DAG. CMB 306).
Sandklef hade i dagspressen till och med skrivit att »varhelst jag kon-
trollerat hans uppteckningar ha de uppgivna sagesmännen förnekat
att de sagt vad hr. B upptecknat» (DAG. CMB 300; jfr Bergstrand
1950a:44). I sin bok gick Bergstrand till hårt angrepp mot Sandklefs
kontroller och påståenden om felaktigt gjorda uppteckningar. Bergstrand
skrev att han redan 1948 kontaktat Sandklef för att försöka få denne
»besöka samtliga mina sagesmän för kontroll av mitt resultat». Efter
flera påstötningar hade Sandklef tillsammans med »pålitliga, intelligenta
och bildade människor, som sagesmännen kände, och för vilka de hyste
fullt förtroende» besökt Bergstrands meddelare och då funnit att hans
uppteckningar var otillförlitliga. Bergstrand hade emellertid varit i kon-
takt med folkskolläraren Oscar Broberg i Veddige som varit med i
Sandklefs »kontrollkommission» och publicerade i sin bok utdrag av
dennes brev. Broberg hade i ett brev till Bergstrand, daterat den 3 fe-
bruari 1949, skrivit att samtliga av de uppsökta sagesmännen berättat
för Sandklef om Frillesåsmärket, men att denne utdömt dem som
otillförlitliga. Bergstrand menade därför att resultatet av Sandklefs kon-
troller inte hade varit vad han uppgivit. Han citerade även Oscar Bro-
berg, när denne i sitt brev påstod att det endast var han och Sandklef
som genomfört  kontrollerna:8

Jag skämtade med Sandklev efteråt och sa, att enligt vad dessa
berättat, så står frillesåsmärket sej. Vad det är för några pålit-
liga, bildade och intelligenta människor, S. har haft med, vet
jag inte. Jag vet inte om att någon varit med utom jag själv
(Bergstrand 1950a:44; jfr DAG. VFF 2445:1–3).



36

'Frillesåsmärket', pastorsarkivet, domböckerna
och traditionen
Efter Bergstrands bok tog Sandklef återigen upp märket i sin artikel
»'Frillesåsmärket', pastorsarkivet, domböckerna och traditionen» som
trycktes i Varbergs museums årsbok (1951a). I artikeln sökte Sandklef
föra tillbaka sakfrågan till »rimligare proportioner» och gick således till
starkt angrepp mot Bergstrands teorier om Frillesåsmärket och dess
ursprung. Sandklef avvisade Bergstrands undersökningar utifrån Fjäre
härads domböcker med att »intet jämförelsematerial» fanns. Sandklef
hade därför gått igenom samtliga domböcker från Fjäre och Viske hära-
der för åren 1841–1846 och »förtecknat alla mål om slagsmål med va-
pen som där förekomma, och som lett till blodvite». Resultatet hade
han jämfört med »folkmängdssiffrorna» från de olika socknarna och
funnit att »hur man än vänder på siffrorna» så var Frillesåsborna »var-
ken bättre eller sämre än andra, då det gällde slagsmål med vapen i
hand». (Sandklef 1951a:60–64). Sandklef gick även till angrepp mot
Bergstrand för att denne i sin bok, Frillesåsmärket och Albert Sandklef,
»med särskild förtjusning skildrat alla fall som haft någon anknytning
till Stuv i Frillesås», det vill säga gården där Sandklef föddes (Sandklef
1951a:66–67).

Sandklef kritiserade Bergstrand och hans uppteckningsarbete hårt i
sin artikel. Bland annat redogjorde återigen Sandklef för hur han, till-
sammans med fil. dr. August Petersson, hade besökt en av Bergstrands
sagesmän. Denne hade då förnekat »att han sagt vad B. upptecknat och
sa i stället: 'Ja, di slogs ju förr, men det var likadant överallt'». Sandklef
omnämnde inte den ovannämnde folkskolläraren Oscar Broberg som
påstod sig varit med på Sandklefs kontrollresa. Vidare redogjorde
Sandklef även för hur han ensam besökt den tidigare nämnde Johan
Bernt Bengtsson i Gällinge, som han kände sedan barndomen. Denna
hade likaså förnekat att han sagt det som Bergstrand nedtecknat och
Bengtsson hade även beskrivit hur intervjun gått till (Sandklef 1951a:68):

Men han gick ju inte, så till sist vet jag knappt vad han frågte
efter, för jag var trött. Dä ä inte så lätt ska jag säga, när en är
gammal och trötter, och det kommer folk som är envetna och
inte har vett till att gå (Sandklef 1951a:68).

Sandklef sammanfattade sina kontroller av Bergstrands uppteckningar
med att skriva att denne »upptecknat traditioner, som vid vetenskaplig
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kontroll visat sig oriktiga». Men han ville inte beskylla Bergstrand för
»medveten dokumentförfalskning» utan skrev att hans »otillförlitliga»
uppteckningar troligen berodde på »okunnighet» och att »bristen på
jämförelsematerial» i hans undersökningar av domstolsprotokoll berodde
på »obekantskap med vetenskaplig metod» (Sandklef 1951a:69).
Sandklefs artikel innehöll alltså ett antal insinuationer om att Berg-
strand inte hade den kunskap som han borde ha för att vara förestån-
dare för ett av landets största traditionssamlande arkiv och bedriva forsk-
ning om folktraditioner.

Den vetenskapligt arbetande folkloristen är tillräckligt psyko-
logiskt, sociologiskt och statistiskt bildad för att veta, att folket
i Värend, i Delsbo och i Frillesås, är varken bättre eller sämre
än andra. Han intresserar sig för traditionens ålder, uppkomst
och spridningsvägar. Ty han vet att de flesta människor äro
enkla och hyggliga. Onda undantag finnas, dessvärre, och de
finnas överallt. Men Bergstrand »bevisar». Med dokument och
traditioner. Hur det går med Bergstrands dokument som bevis
i detta ärende, torde läsaren redan ha insett. (Sandklef
1951a:72; jfr DAG. CMB 298).

I en artikel i Aftonposten svarade Bergstrand på de anklagelser som
Sandklef riktat mot honom i Vår bygd. Bergstrand redogjorde återigen
för Brobergs uppgifter om kontrollkommissionen. Han skrev även om
vad den nu avlidne Johan Bernt Bengtssons son hade berättat om
Sandklefs, enligt Bergstrand, påstådda besök. Bengtssons son, Hjalmar
Johansson i Karshult, hade, då Bergstrand visat vad hans far enligt
Sandklef berättat, förnekat att denne »någonsin besökt hans fader och
att allt vad Sandklef föreger sig ha upptecknat efter denne följaktligen
måste vara osanning». Bergstrand ville därför att »en vetenskaplig un-
dersökning» skulle iscensättas där oberoende kunde kontrollera Sandklefs
»föregivna efterkontroll». Bergstrand skrev vidare att en sådan under-
sökning troligen »skulle komma att slå fast, att verkligen endera av oss
har gjort sig skyldig till dokumentförfalskning».9 I en annan artikel skrev
Bergstrand också att Bengtsson, enligt dennes son Hjalmar Johansson,
avled i juni 1950 efter att i flera månader lidit av åderförkalkning och
att Bergstrand hade frågat Bengtsson om denne var trött efter det att
intervjun var klar men att han då svarat nekande (DAG. CMB 301).
Bergstrand skrev vidare angående Sandklefs uppgifter om Johan Bernt
Bengtsson:
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Det är nu av största intresse – inte bara för frillesåsforskningen
– att få kännedom om, hur den uppteckning kom till, som
givit Sandklef ett så förträffligt vapen i handen i hans kamp
mot C. M. Bergstrand och givit honom anledning att slå fast,
hurusom jag gjort uppteckningar, som vid vetenskaplig kon-
troll visat sig oriktiga, samt antyda att jag gjort mig skyldig
till dokumentförfalskning (DAG. CMB 301).

Vittnespsykologi
I oktober 1950 höll Sandklef ett föredrag på Arbetarinstitutet i Göte-
borg. I föredraget behandlade han »myterna» eller »fantasierna» om
bältesspännare, drakar, dödseglare och inte minst Frillesåsmärken.
Sandklef sade under sitt föredrag, som bevakades av ett stort antal jour-
nalister, att »inga hållbara bevis till Frillesåsmärkets förmån framkom-
mit» (DAG. CMB 295). Sandklef erkände emellertid att det i domstols-
protokollen ibland fanns uppgifter om »att en person sagt sig skola
'märka' en annan» men att »uttrycket att 'märka' en antagonist med en
kniv är gängse överallt i landet och är ingalunda karakteristiskt enbart
för Frillesås» (DAG. CMB 294, 295). Sandklef förklarade traditionen
om Frillesåsmärket med »den moderna vittnespsykologien» som »lär
att människornas sinnen är alltför otillförlitliga – och det tycks de vara
särskilt med avseende på 'dödseglare', 'märkning' m. fl. liknande före-
teelser i mytens värld» (DAG. CMB 295). Han förklarade även att or-
saken till att den »folkliga traditionsbildningen fortlever så länge» var
»att det fanns ett motiv och att man förr var mera subjektivt inställd till
det man såg eller hörde berättas än nu, då man mera nyktert objektivt
ser på saker och ting» (DAG. CMB 292).

Efter Sandklefs föredrag publicerade de båda kombattanterna återi-
gen ett antal tidningsartiklar. Sandklef skrev att han väntade på en ur-
säkt från Bergstrand då denne påstått att »jag [dvs. Sandklef ] gjort mig
skyldig till falsarium genom att åberopa en gammal man i Gällinge
utan att ha träffat honom». Sandklef skrev att han träffat mannen, det
vill säga Bengtsson, av en slump i april 1950 då han for genom Gäll-
inge med bil och att mannen inte alls var sängliggande som Bergstrand
påstått. Vidare avfärdade Sandklef de av Bergstrand framletade uppgif-
terna från landshövdingen i Halmstads berättelser om vad som tilldra-
git sig under femårsperioden 1871 till 1875. Sandklef skrev att då lands-
hövdingen påstod att »särskilt fall av grövre våld» ägt rum i Frillesås
pastorat syftade denne på ett mål där den huvudanklagade hörde hemma
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i Viske härad (DAG. CMB 319). Bergstrand svarade på Sandklefs arti-
kel och påpekade då att landshövdingen hade skrivit att »särskilt hava
åtskilliga fall av grövre våld» ägt rum i Frillesås pastorat. Bergstrand
hänvisade även till ett stort antal mål under denna tidsperiod (DAG.
CMB 296, 315).

Löftadalens kommunalnämnd
Den 22 oktober 1952 togs, efter »påstötningar från flera håll», polemi-
ken mellan Bergstrand och Sandklef upp vid ett av Löftadalens kom-
munalnämnds sammanträden. Nämnden påpekade sedan i två lika-
lydande brev som sändes till Sandklef och Bergstrand att frågan om
Frillesåsmärket »numera blivit en personlig fråga». Nämnden skrev också
att många »känner sig smärtsamt berörd» av att Frillesås »på ett mindre
smickrande sätt figurera i pressen». Avslutningsvis skrev nämnden att
de förväntade sig att skriverierna om märket nu skulle upphöra.10

Draken i Småland och dödseglaren i Bohuslän
Efter Löftadalens kommunalnämnds vädjan till de två kombattanterna
avtrappades återigen polemiken tillfälligt. Den återuppstod igen i sam-
band med att 1951 års årgång av tidskriften Arv distribuerades år 1953,
bland annat innehållande en artikel av Sandklef. Artikeln, »Draken i
Småland och dödseglaren i Bohuslän», utgjorde en studie i vittnespsy-
kologi och traditionsbildning. Huvuddelen av artikeln behandlade, i
likhet med Sandklefs ovannämnda föredrag, Hyltén-Cavallius studie
om lindormen samt traditioner om bältespännare och den bohuslänska
dödseglaren (Sandklef 1951b).

I korthet tog Sandklef emellertid också upp Frillesåsmärket. Han
påpekade i artikeln att man måste göra komparativa undersökningar
för att »klara upp verklighetsunderlaget» om traditionen. Sandklef pu-
blicerade återigen sin studie av domböckerna för de tio halländska
socknarna som han redan tidigare undersökt. Resultatet av Sandklefs
undersökning var att det inte fanns något »som tyder på att invånarna i
Frillesås voro värre än andra socknars invånare». Orsaken till spridan-
det av traditionen om Frillesåsmärket förklarade Sandklef utifrån
»vittnespsykologien» och han hänvisade bland annat till studier gjorda
av Bror Gadelius och Charles Baudouin (Sandklef 1951b).

Albert Sandklef och Frillesåsmärket
1953 utkom Bergstrands andra bok av polemisk karaktär mot Sandklef.
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Boken, Albert Sandklef och Frilles-
åsmärket, utgörs till stor del av en
sammanfattning av Bergstrands ti-
digare inlägg i den debatt som förts
i dagspressen efter det att hans för-
sta bok om Frillesåsmärket trycktes.
Den innehåller dock nya excerpter
ur domstolsprotokoll, denna gången
från åren 1847 till 1852. Boken är
delvis skriven i en mycket personlig
ton och innehåller ett flertal skarpa
fördömanden av Sandklefs forskar-
gärningar och vetenskaplighet, ofta
uttryckta med hårda ordalag.

I boken kritiserade Bergstrand
återigen Sandklef, denna gång för att
han tidigare använt sig av »en så osä-
ker grund som folktraditionen» som

källa »till kännedom om folkets brottslighet». Bergstrand menade att
Sandklef redan från början borde ha studerat domböckerna och då Sand-
klefs första statistik, gjord med hjälp av »minnesgoda gamlingar» över
antalet skurna i Frillesås pastorat visat sig otillförlitlig skrev Bergstrand
(Bergstrand 1953:8–9):

Skulle det inte vara på plats, att den av sanningslidelse be-
härskade vetenskapsmannen efter genomgång av även förelig-
gande skrift läte allmänheten veta, huruvida han alltfort be-
tecknar sin förteckning och sin statistik som 'mycket tillförlit-
lig' (Bergstrand 1953:9).

Bergstrand kritiserade även Sandklefs andra förteckning, gjord efter
domböcker, och påstod till och med att den var ett »grovt försök att
lura läsarna». Bergstrand hade två huvudsakliga invändningar mot
Sandklefs statistik. Dels menade han att Frillesås pastorats dåliga rykte
inte berodde »av slagsmålen utan av det stora antalet fall av grovt våld,
som där förekommit», dels att Sandklef inte hade påpekat att de två
»stora gästgivaregårdarna Väröbacka och Åsa» var belägna i de socknar
som, enligt Sandklefs statistik, hade haft flest slagsmål per invånare.
Bergstrand menade att vid gästgivaregårdarna som var belägna vid lands-
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vägen samlades ett stort antal människor »och det mycket ofta kom till
gräl och handgemäng» (Bergstrand 1953:27).

Bergstrand påpekade i sin bok återigen att Sandklef hade skrivit att
han tillsammans med »pålitliga, intelligenta och bildade människor»
hade kontrollerat Bergstrands uppteckningar om Frillesåsmärket och
funnit dem opålitliga. Han skrev vidare att han efter efterforskningar
funnit att Sandklef endast hade haft en »reskamrat, nämligen folkskol-
läraren i Veddige Oscar Broberg» som givit en helt annan version av
kontrollerna än dem Sandklef framlagt. Bergstrand publicerade även
långa utdrag från brevväxlingen mellan sig själv och Sandklef som vi-
sade att han åtskilliga gånger bett Sandklef att besöka den nämnde Jo-
han Bernt Bengtsson. Bergstrand redogjorde också för sitt besök hos
Bengtsson och om sina samtal med dennes son. Han insinuerade också
igen att det var möjligt att Sandklef aldrig hade träffat Bengtsson och
att det var »högeligen att beklaga, att A. S. ej kunnat åberopa något
enda vittne till sitt sammanträffande med 91-åringen» (Bergstrand
1953:51–57).

Bergstrand gick även till motangrepp mot Sandklefs påståenden om
att han skulle tröttat ut sina meddelare och därför fått de svar han ville
få. Han påpekade att intervjun med Bengtsson förts »i lugn och ro vid
matsalsbordet» och att denne påpekat att han inte var trött. Bergstrand
gav även exempel på hur Sandklef, enligt hans uppfattning, betjänat sig
av »någon utpressnings- eller uttröttningsmetod» när denne intervjuat
en äldre bonde i samband med undersökningen om Karl XII och kul-
knappen. Vidare skrev Bergstrand (Bergstrand 1953:58–59):

Albert Sandklef har – i motsats till C. M. Bergstrand – polis-
utbildning och har varit poliskonstapel. Det är nog inte så
gott för en f. d. polis att sluta betjäna sig av polisiära metoder
ens sedan man blivit en stor vetenskapsman, men jag skulle
tro, att vetenskapligt pålitliga uppgifter av våra åldringar måste
avvinnas dem på ett betydligt mjukare sätt. För mig är detta
mjukare sätt det enda naturliga och det enda som någonsin
kommit ifråga (Bergstrand 1953:59).

När det gällde sakfrågan menade Bergstrand att det »med största tyd-
lighet» hade »visats, att de sakliga skälen för talet om Frillesås pastorat
som ett Delsbo varit oerhört starka». Han kritiserade även Sandklef för
att denne brukat sig av en rad tveksamma tillvägagångssätt under
polemikens gång (Bergstrand 1953:41):
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Sandklef har i sitt författarskap ockrat oförlåtligt mycket på
folks tankelättja och brist på kritik. Han har visat inte bara
en mycket god förmåga att lura folk genom så enkla grepp som
en tvetydig formulering av sina påståenden, förtigande av vik-
tiga omständigheter, begagnande av förvrängningar då det
gäller att referera en motståndares uttalanden och genom att
kolossalt överbetona småsaker och helt förbigå vad som har
avgörande betydelse. En verklig vetenskapsman betjänar sig
icke av sin större eller mindre förmåga att på så sätt lura sina
läsare. Har han en sanning att förfäkta, behöver han inte
kämpa med andra vapen än blanka (Bergstrand 1953:58).

Bergstrand skrev i slutet av boken återigen att han ville att »sakkunniga
och objektiva bedömare» skulle fortsätta undersökningen om Frilles-
åsmärket och avgöra »vem av oss båda som har rätt» (Bergstrand 1953:60).
Han gav även en förklaring till varför polemiken om Frillesåsmärket egent-
ligen hade uppstått och pågått under en lång tidsperiod:

Sandklef tog för givet att mänskligheten utan undantag skulle
böja sig för hans stora auktoritet eller att ingen av motsatt
uppfattning skulle våga opponera. Så skedde emellertid, och
det torde nu vara sörjt för, att talet om frillesåsmärket aldrig
tystnar, förrän atombomberna förstört jordytan och utrotat
människosläktet. Äran därför tillkommer främst Albert
Sandklef (Bergstrand 1953:62–63).

Bergstrand menade i sin bok att ett mycket stort antal erkända veten-
skapsmän stod på hans sida och hänvisade bland annat till en finsk pro-
fessor som skrivit: »Sandklef måtte väl nu ge med sig». Bergstrand me-
nade att Sandklef aldrig hade tagit tillbaks någonting som han »en gång
sagt eller skrivit» trots att »alla andra tvivla». Bergstrand avslutade sin bok
med att ironiskt beskriva sin motståndare: »Kommer ingen att tänka på
sagan om den ståndaktige tennsoldaten?» (Bergstrand 1953:5, 63)

IFGHs styrelse och polemikens slut
När Bergstrand publicerat sin andra bok angående Frillesåsmärket rea-
gerade styrelsen för Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs
högskola (IFGH), det vill säga det andra av de två arkiv som tillsam-
mans utgjorde VFA. Styrelsen, vilken Bergstrand var medlem av, be-
stod av kända forskare som Folke Ström, Sverker Ek och C. G. Izikowitz.
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Efter en diskussion vid ett sammanträde den 22 april 1953 beslöt sty-
relsen att inte uttala sig i sakfrågan men att delge Sandklef »en så ly-
dande förklaring, vilken i form av ett protokollsutdrag skulle delgivas
dr. Sandklef:»11

Styrelsen för Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs
högskola önskar härmed meddela, att den av institutets arki-
varie författade skriften 'Albert Sandklef och Frillesåsmärket',
Gumperts förlag 1953, tillkommit utan styrelsens hörande och
vetskap. Utan att taga ställning till den i frågavarande skrift
diskuterade sakfrågan vill styrelsen beklaga författarens skriv-
sätt, vilket styrelsen finner oförenligt med en objektiv och ve-
tenskaplig framställning.12

I och med diskussionen vid sammanträdet och det till Sandklef skickade
protokollsutdraget, som torde undertecknats av bland annat Bergstrand
i egenskap av IFGHs sekreterare, slutade polemiken om Frillesåsmärket.
Bergstrand kunde inte, emot institutets uttryckliga önskan, fortsätta
och även Sandklef avslutade i och med detta polemiken och för att
använda Löftadalens kommunalnämnds ord grävde de samtidigt »ned
den s.k. stridsyxan».13

Auktoritet, folkminnesinsamling och traditionsförfalskning
Som tidigare påpekats och den ovanstående redogörelsen visar kom
polemiken mellan Bergstrand och Sandklef med tiden att behandla de
stridande parternas vetenskaplighet eller brist på sådan.

Polemiken rörde också delvis frågan om vem av kombattanterna som
hade störst auktoritet och makt inom fältet, det vill säga inom
folkminnesforskningen. De bådas auktoritet som forskare och kanske
till och med deras arkivs existensberättigande byggde på att andra, inte
minst de erkända forskarna i Uppsala och Lund, erkände deras sakkun-
skap och förmåga att på ett korrekt sätt bedriva folkminnesinsamling
(jfr Bourdieu 1992b:43; Lilja 1996:47–49). Vidare utgjorde polemi-
ken en chans för både Bergstrand och Sandklef att utöka eller i varje fall
rädda sitt anseende som professionella specialister, det vill säga som
sakkunniga i svensk folkkultur vilka utifrån sina samlade kunskaper
kunde »bedöma exakt vilken slags material som borde samlas» (Lilja
1996:240). De försökte därför med gedigna materialredovisningar över-
tyga varandra eller snarare omgivningen om sin kunskap om folk-
traditioner och skicklighet i att bedriva både insamling och forskning.
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För att deras auktoritet skulle erkännas behövde deras forsknings- och
insamlingsgärningar bli erkända av andra, både av »de inom fältet och
av andra fält och av människor utanför de etablerade fälten». Det var
därför mycket viktigt för de båda att anses, av andra forskare och all-
mänheten, som polemikens segrare (Lilja 1996:16; Bourdieu 1992a:12,
1992b:116).

Som ett led i deras strävan att vinna omgivningens förtroende för-
sökte de på olika sätt misskreditera sin motståndare och dennes upp-
fattning i sakfrågan (jfr Carle 1995:379). De gick till angrepp mot, vad
de ansåg vara, den andres bristande vetenskaplighet och avsaknad av en
korrekt metod. De båda insinuerade också ofta att den andre rent av
hade förfalskat uppteckningar, var okunnig om folktraditioner och så-
ledes inte var kompetent att bedriva forskning och insamling inom
området. De båda, i synnerhet Bergstrand, publicerade även utdrag ur
brev etc. från erkända forskare som stod på deras sida när det gällde
sakfrågan.

En viktig angreppspunkt för de båda var kritiken mot den andres
insamlingsmetoder. Flera av anklagelserna, som framfördes i samband
med striden om Frillesåsmärket, hade även riktats under polemiken
om Karl XII och kulknappen. I sin bok Kulknappen och Carl XII:s
död (1941) hade Sandklef i skarpa ordalag kritiserat VFAs arbetsmeto-
der. Han menade att arkivet arbetade på ett föråldrat sätt då de sände ut
»en allround-man  med en universalfrågelista i hopp om att få med så
många blad som möjligt för att få en vacker statistik». Sandklef menade
att arkivet i stället borde arbeta genom »specialtränat folk med
specialfrågelistor» som bland annat arkivet i Uppsala gjorde. En »all
round-upptecknare» kunde enligt Sandklef inte »gå i djupet med nå-
got. Han ger en ytlig och därför felaktig bild av de olika detaljer han
sysslar med i sitt mångsyssleri» (Sandklef 1941:86). Bergstrand gick
även den gången till hårt motangrepp mot Sandklef anmärkningar och
påvisade att VFAs material under de senaste åren i högre grad än både
arkiven i Uppsala och Lund var insamlat med hjälp av frågelistor. Berg-
strand skrev även att Sandklef inte borde yttra sig om arkivets material
då han endast sett en ytterst liten del av det (Bergstrand 1942a:32;
1942b:168).

Kanske bör jag till sist nämna, att Sandklef av de 62 340
sidor uppteckningar, som inkommit till Västsvenska
Folkminnesarkivet under tiden den 1 januari 1933 – 31 ok-
tober 1942, alltså under den tid då jag haft ledningen av
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insamlingsverksamheten om hand, sett 229. Jag anser denna
mängd alltför ringa, då det gäller att göra ett uttalande om
denna verksamhet (Bergstrand 1942b:168).

Sandklef var inte ensam i sin kritik mot »universalfrågelistan», det vill
säga Bergstrands år 1934 utgivna Frågebok för folkminnesinsamling.
Kritik mot denna riktades periodvis även från bland annat arkiven i
Lund och Uppsala. Bergstrand menade att hans frågebok var bättre
lämpad för att utforska folktraditioner än Uppsalaarkivets digra
frågelistor, som verkade avskräckande för meddelarna och eventuellt
kunde styra deras svar.14

Insinuationerna om »traditionsförfalskning» var de allvarligaste an-
klagelserna de riktade mot varandra. Liknande anklagelser finner man
likaså i striden om Karl XII och kulknappen. Under den polemiken
hade Sandklef gjort en uppteckning efter en meddelare som redan hade
besökts av VFAs upptecknare Stina Christensson. Sandklefs och Chris-
tenssons uppteckningar behandlade samma ämnesområde men de över-
ensstämde inte med varandra. Sandklef förklarade även den gången
skillnaderna med att Christensson troligen förvanskat meddelarens
uppgifter och att hon »helt låtit sig vilseledas» (Sandklef 1942:167).
Bergstrand blev ursinnig över Sandklefs angrepp på en av VFAs »allra
flitigaste och pålitligaste upptecknare». I sin artikel »Intendent Sandklef
och Västsvenska Folkminnesarkivet» skrev Bergstrand om anklagelserna
(Bergstrand 1942a:33).

Att utan någon annan grund, än att en uppteckning inte stäm-
mer med ens egna teorier, göra gällande (såsom nu skett i tryck)
att denna är en förfalskning, är helt otillständigt (Bergstrand
1942a:33).

Bergstrand och Sandklef hade alltså innan polemiken om Fril-
lesåsmärket riktat liknande anklagelser mot varandra. Polemiken om
Frillesåsmärket kan därför ses som en fortsättning på den redan tidigare
iscensatta striden om auktoritet och makt inom fältet. Polemiken kan
också ses som en kamp mellan två traditionssamlande arkiv där insat-
sen var insamlingsledarnas auktoritet som professionella specialister och
den eventuella vinsten var andra forskares samt allmänhetens erkän-
nande och möjligen även höjda anslag till arkivens insamlings-
verksamhet.

Att polemiken med tiden fick oerhörda proportioner och innehöll
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allt mer personliga angreppspunkter kan delvis bero på de bådas pole-
miska temperament. Både Bergstrand och i synnerhet Sandklef utkäm-
pade under sina karriärer ett stort antal strider med andra representan-
ter inom fältet såväl som med forskare inom andra ämnesområden.
Kända exempel på detta är de tidigare nämnda striderna om Karl XII
och kulknappen, Bergstrands frågebok och upptecknaren Sjöholm (jfr
Lilja 1996). Bergstrands hårda angrepp på Sandklef som forskare kan
också förklaras med att han gick in i striden från ett underläge. Sandklef
var under 1940- och 1950-talen, trots striden om kulknappen, den av
de båda som var mer accepterad och erkänd som forskare. Bergstrand,
som inte hade någon större vetenskaplig hållning att luta sig tillbaka
mot, sökte därför i otaliga brev stöd hos andra forskare. Han bedrev
också en mycket omfattande källforskning och presenterade ett stort
antal, vad han ansåg vara, bevis för traditionens ålder. Då Sandklef inte
tog notis om eller avfärdade hans uppgifter gick han till angrepp mot
dennes insamlingsmetoder och vetenskaplighet. Till sist, förmodligen i
ett tillstånd av ursinne, följde han Sandklefs tidigare exempel och gick
allt mer in på personliga angrepp. Förklaringen till dessa angrepp kan
vara hans underlägsna position i förhållande till Sandklef och dennes
bristande intresse respektive inställning till Bergstrands källforskning
och roll som arkivföreståndare  vid VFA. Bristande intresse och kritiskt
ifrågasättande av hans roll som insamlingsledare, arkivföreståndare  och
forskare vid VFA hade Bergstrand även mottagit under en längre tid
från arkivet i Uppsala. Bergstrand kanske i och med debatten om
Frillesåsmärket såg en chans att äntligen erkännas som forskare inom
ämnesområdet vilket kan ha bidragit till att han allt hårdare försökte få
omvärlden att inse att han och inte Sandklef hade rätt i sakfrågan.

Trots de allvarliga anklagelsepunkterna fick polemiken om Frillesås-
märket inte några större konsekvenser för någon av dess deltagare. Inte
heller förändrades arkivens verksamhet. I och med dess hastiga slut hann
aldrig någon oberoende kommission att undersöka sakfrågan, det vill säga
traditionen om Frillesåsmärkets uppkomst. Sakfrågan kan därför fortfa-
rande anses vara olöst. Mina egna synpunkter när det gäller traditionens
uppkomst kan sammanfattas med ett citat ur Löftadalens kommunal-
nämnds brev till de båda kombattanterna då nämnden skrev att de:

[...] vill eller kan ej taga ståndpunkt i frågan om huruvida det
s.k. märket är en fri uppfinning eller historisk verklighet.15
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