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Handskrift 157. 

Etnologiprofessor Kurt Genrups arkiv (1944-) 

Kurt Genrup föddes 1944 i Kalmar. Tog studenten vid Kalmars Högre Allmänna Läroverk 1964 och 

började sedan studera vid Lunds Universitet och erhöll 1968 en fil kand-examen i historia. 1975 

disputerade han på en avhandling med titeln Gåsskötsel. En etnologisk studie med särskild hänsyn till 

skånska förhållanden. Efter disputationen arbetade han bland annat som registrator, arkivarie, 

assistent och kontorsbiträde vid Lunds universitet.  

1977 och framåt arbetade Genrup vid Nordiska muséet i ett halvår och som arkivarie vid folklivsarkivet 

vid Lunds universitet samt genomförde ett dopprojekt vid Lunds Domkapitel. Sedan bar flyttlasset till 

Gotland och Visby där Genrup under åren 1977-1984 var länsbildningskonsulent. Under denna tid hann 

han också med att genomföra ett etnologiskt matprojekt och arbeta som lärare i etnologi i Visby. 1984 

styrde Genrup kosan norrut för en forskarassistenttjänst vid Etnologiska institutionen vid Umeå 

universitet. Denna tjänst innehade han till 1990. Karriären fortsatte sedan med anställningar som 

docent, lektor och professor framför allt vid Umeå universitet men också vid Åbo Akademi. Mellan 

1999 och 2002 var han också föreståndare för avdelningen för Kulturadministration vid institutionen 

för kultur och media vid Umeå universitet. 2002 blev Genrup föreståndare och ämnesföreträdare för 

Restauranghögskolan också denna vid Umeå universitet.  

Genrup har också varit aktiv utanför universitetsvärlden som bland annat ledamot av Norrlands 

Gastronomiska Sällskap och  Måltidsakademin samt ett antal fler ledamotsuppdrag. Utöver detta har 

Genrup hållit ett hundratal folkbildande föredrag och företagsföreläsningar. Genrups breda arbete har 

således genererat en omfattande mängd publikationer varav ett flertal manuskript och utkast finns i 

detta arkiv. Arkivet innehåller dessutom korrespondens, arbetsmaterial till olika projekt samt en 

klippsamling.  

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.  

Umeå 2020-01-07  
Arkiv och specialsamlingar  
 
Helena Haage  
Arkivarie  
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Förteckning:   
   
A. Personliga handlingar     
    
 Handlingar angående anställningar, utnämningar & 

ansökningsförhållanden. Ekonomiska, privata och fackliga 
handlingar. Dessutom handlingar angående disputationsfesten 
och doktorspromoveringen samt lite övrigt. 

1975-2003 A:1 

    
 Privat korrespondens återfinns i korrespondens-serien  1978-1989 - 
    

 
 
B. Egna verk   

  

    
B1. Tidiga arbeten samt översikter  
    
 Studentuppsatser/studentarbeten 1963-1968 

Bibliografi över Genrups publiceringar: 
Forskning mellan gås och Trabant – Kurt Genrups skrifter 
1968-2004. En bibliografi 

1963-2004 B1:1 

    
 Utkast av avhandlingskapitel, delvis ventilerade på seminarier  1969-1975  B1:2 
    
 
B2. Publikationer  
Sorterade kronologiskt enligt bifogad förteckning i box B2:1, omfattar de manus & artiklar som 
finns i arkivet. Föredrag och konferensbidrag i egen serie. 
    
 Artiklar, artikelmanus och särtryck på artiklar, samt 

förteckning över i arkivet ingående manus & artiklar.  
1969-1977 B2:1 

    
 Artiklar, artikelmanus och särtryck på artiklar  1978-1984 B2:2 
    
 Artiklar, artikelmanus och särtryck på artiklar samt ett 

komplett bokmanus    
1985-1988 B2:3 

    
 Artiklar, artikelmanus och särtryck på artiklar  1988-1990 B2:4 
    
 Artiklar, artikelmanus och särtryck på artiklar 1991-1999 B2:5 
    
 Artiklar, artikelmanus & särtryck på artiklar samt bok.  

 
2000-2007 B2:6 

 Manus där det är oklart om de publicerats samt ett odaterat 
tryck  
 
 
 

- B2:7 
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B3. Konferensbidrag och anföranden  
Egna bidrag till konferenser, symposier och seminarier samt  manus till föredrag. Innehåller även 
handlingar t.ex minnesanteckningar från konferenser, symposier, seminarier o.dyl. som Genrup 
bevistat. Sorterat kronologiskt. Häri ingår också arbetsmaterial och  viss korrespondens.  
    
 Konferensbidrag & anföranden samt framläggningar på 

forskarseminarier 1973-1976   
1972-1983 B3:1 

    
 Konferensbidrag & anföranden samt framläggningar på 

forskarseminarier cirka 1985-1986 
1984-1986 B3:2  

    
 Konferensbidrag & anföranden samt ett framträdande på FU-

seminarium 1991   
1987-1994 B3:3 

    
 Handlingar från 12th International Conference for Ethnological 

Food Research i Umeå/Frostviken 8-14 Juni 1998. Arrangerad 
av Kurt Genrup och Umeå Universitet. Innehåller  
inbjudningar, program samt övriga administrativa handlingar 
samt arbetsmaterial   

1996-1998 B3:4 

    
 Konferensbidrag & anföranden samt odaterade alster 

 
 

1994-2006 
Odaterade 

B3:5 

    

C . Korrespondens 
Viss korrespondens förekommer inom ämnesordnade handlingar och egna verk  
 
 Till och från Genrup, sorterat kronologiskt 1970-1992 

Till och från Genrup, privat 1978-1989 
1970-1992 C:1 

    
 Till och från Genrup, sorterat kronologiskt 1993-2003 

Till och från Genrup, odaterade  
Korrespondens som Genrup fått för kännedom  
 
 

1993-2003  
odaterade 

C:2 

    

D.  Ämnesordnade handlingar. 
Sorterade framför allt per projekt. Eventuella manus till artiklar och bokkapitel och böcker 
återfinns i serien Egna verk – publikationer 
    
D1: Handlingar från egna studier  
   
 Arbetsmaterial från egna studier i 

-Historia delvis från 1961  
-Konsthistoria HT 1968  
-Ekonomisk politik  
-Folklivsforskning (etnologi) 1969 
 
 

1961-1969 D1:1 
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 Minnesanteckningar från egna studier i ffa etnologi, 
ursprungligen från 1968. Bok med ffa etnologiska 
minnesanteckningar antagligen med början från 1968, dock 
kompletterat på 1980-talet  
 

1968- ca 1984  D1:2 

 Övriga handlingar egna studier  
-Handlingar angående etnologi (antagligen delvis från egna 
studier) 
-Rikskurs i forskningsinformation 1988 
-Handlingar från några kortare kurser   
 

1966-1984 D1:3 

    
D2. Handlingar angående gåsskötsel  
som använts i avhandlingsarbetet men också som underlag till senare publicerade artiklar och 
föredrag   
 
 Tidiga kapitelversioner, arbetsutkast till avhandlingen  1969-1975 D2:1 
    
 Arbetsmaterial & underlag ffa angående teori, metod, källor 

& disposition. Några transkriberingar av uppteckningar samt 
en anteckningsbok angående källor 

1969-1975 D2:2 

    
 Arbetsmaterial & underlag  

Sorterat enligt register ämnesvis  
1969-1975 D2:3 

    
 Underlag – Gåsskötesel i Sverige och Danmark utan fokus på 

Skåne. Innehåller också en anteckningsbok om gåsskötsel 
1969-1975 D2:4 

    
 Arbetsmaterial/bearbetade underlag angående gäss & dess 

skötsel – ämnessorterat 
1969-1975 D2:5 

    
 Arbetsmaterial/bearbetade underlag – ämnessorterat  

-Mårtensfirande, Kost från gåsen, Tionden/avrad, Jordbruk i 
allmänhet. Samt ett häfte om Malmöhus Läns Jordbruk 1909  

1969-1975 D2:6 

    
 Arbetsmaterial/bearbetade underlag märkta A, O, R, Tid & K  

Samt bearbetade underlag – Danska källor   
1969-1975 D2:7 

    
 Bearbetade underlag märkta B och bearbetade underlag 

angående gåsskötsel i Halland 
1969-1975 D2:8 

    
 Arbetsmaterial/bearbetade underlag märkta M samt de som 

numrerats  
1969-1975 D2:9 

    
 Uppteckningar från Etnologiske Undersøgelser (Danmark)  

Numrerade och bearbetade  
 
 
 
 

1969-1975 D2:10 
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 Uppteckningar bearbetade från: 
-Lunds Universitets folkminnesarkiv 
-Landsmålsarkivet i Uppsala 
-Nordiska Muséets etnologiska undersökningar 
-Folkemals samlingar (Danmark)  
Samt en förteckning över Kreatursmärken i en Rote 

1969-1975 D2:11 

    
 Bearbetade underlag/arbetsmaterial – Blandat om Gåsskötsel   1969- 1975 D2:12 
    
 Upprättade förteckningar – arbetsmaterial  1969-1975 D2:13 
    
 Upprättade förteckningar – arbetsmaterial  

 
1969-1975 D2:14 

    
D3. Handlingar angående fritidsboende 
Projekt utfört av Kurt Genrup och Urban Nordin under 7 veckor 1977 på Nordiska muséet på 
hemställan från bostadsdepartementet  
 
 Arbetsmaterial, korrespondens, kapitelutkast, 

möteshandlingar och anteckningar  
1973-1977 D3:1 

    
 Rapporter, artiklar och studentuppsatser samt några 

bearbetade artiklar  
 

1977 D3:2 

    
D4. Handlingar angående Gotland  
 
 Underlag, arbetsmaterial och tidig version av manus till ”Mat 

och måltidsseder på Gotland” 
1990-tal  D4:1 

    
 Bearbetade underlag 1978-1992 D4:2 
    
 Blandat arbetsmaterial, uppteckningar & underlag  Ca. 1978-1984 D4:3 
    
 Visbyprojektet: turistbroschyrer, karta och restaurangmenyer  

 
2002-2003 D4:4 

    
D5. Handlingar angående ”Kvällsstunden”   
   
 Arbetsmaterial, sammanställningar av svaren på frågelistan 

och korrespondens. Dessutom en C-uppsats inom ämnet från 
1990 som Genrup handlett. 

1987-1990 D5:1 

    
 Inkomna svar på frågelistan till Kvällsstundens läsare nr 1-200 

Sorterat i nummerordning 
1988 D5:2 

    
 Inkomna svar på frågelistan till Kvällsstundens läsare nr 201-

350 Sorterat i nummerordning 
1988 D5:3 

    
 Inkomna svar på frågelistan till Kvällsstundens läsare nr 351-

520 Sorterat i nummerordning 
1988 D5:4 
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D6. Handlingar angående kosthåll och mat    
   
 Underlag och arbetsmaterial angående matforskning. Sorterat 

i ett register. Dock saknas underlag under flik M & ÅÄÖ. Sist 
ligger några icke insorterade handlingar 

1980-tal D6:1 

    
 Artiklar, bokkapitel, elevarbeten och dylikt angående kosthåll. 

Sorterat på författarens efternamn, med register. A – L  
Arbeten av Genrup återfinns i serie för publikationer  

Ca 1995 D6:2 

    
 Artiklar, bokkapitel, elevarbeten och dylikt angående kosthåll.  

Sorterat på författarens efternamn, med register. M – Ö  
 

Ca 1995 D6:3 

 Handlingar/underlag angående: 
-kostvanor hos utomnordiska invandrare 
-Nederländsk ostkultur  
-Mat & kost i Norrland  
-Svartsoppa  
-Etnologisk matforskning 
-Matrike Norrland  
 

- D6:4 

    
D7. Handlingar angående Tyskland   
   
 Underlag och arbetsmaterial angående frimärksutgivning i 

DDR, bilar i DDR, förtyskningen av Sverige och tysk etnologi  
Ca 1980-1998  D7:1 

    
 Arbetsmaterial, blandat  1990-tal  D7:2 
    
 Transkriptioner av intervjuer samt uppteckningar 1991-1997 D7:3 
    
 Allmänt om Tyskland, ffa underlag. Insorterat i register (flik H 

& U är tomma) samt några lösa handlingar  
Ca 1995  D7:4 

    
 Blandat underlag och arbetsmaterial angående Tyskland – 

Sverige men också Tyskland – Finland.  
Ca 1998 D7:5 

    
 Arbetsmaterial och underlag angående tysk matkultur samt 

”diverse” 
Ca 1999 D7:6 

    
 Bearbetade kapitelutdrag ur böcker. Sorterat enligt register   - D7:7 
    
 Handlingar från resor till Tyskland.   1986-2002 D7:8 
    
 Turistmaterial från Tyskland & tyskt turistmaterial om Sverige 

 
 
 
 

- D7:9 

    



  Arkiv och specialsamlingar, Umeå universitetsbibliotek 
  (http://www.umu.se/bibliotek/samlingar/) 
 

8 
 

D8. Handlingar från övriga projekt     
   
 Sakralt material bla.  

-Religion – Bibelkunskap  
-Böner & predikningar(?)  

1966-1977 D8:1 

    
 Turismprojektet - Arbetsmaterial och underlag  1970-tal  D8:2 
    
 Höns och ägg - Arbetsmaterial och underlag samt 2 

anteckningsböcker  
1975-1987  D8:3 

    
 Dopprojektet - arbetsmaterial, transkriptioner av intervjuer 

utförda av Genrup 77/78 & 87/88   
1977-1989  D8:4 

    
 Folkbildning – arbetsmaterial, underlag, undervisningsmaterial  Cirka 1982 D8:5 
    
 Nils Lithberg - Arbetsmaterial och underlag  1985-1986  D8:6 
    
 Sälfångst - Arbetsmaterial och underlag (Bedrevs inom Center 

för arktisk kulturforskning) 
 

1985-1988  D8:7 

 Logdans - Arbetsmaterial, studentuppsats, lite korrespondens 
samt manusutkast 

1989-1999  D8:8 

    
 Handlingar angående Psykologi – Antropologi/Etnologi  

Sorterat enligt register  
1980-tal D8:9 

    
 Arbetsmaterial och underlag  

-Vikingar och deras kost  
-Gunnar Johansson 
-Dräkthistoria 
-Folktroväsen 
-Vitsar 
-Gestalt-begreppet 
-Skånsk folkkultur 
-Familjen  

- D8:10 

    
 Arbetsmaterial och underlag  

-Samer 
-Lort-Norrland 
-Skottdagen  
-Mat och sex  
-Kultur och folkminnesforskning 

- D8:11 

    
 Arbetsmaterial och underlag 

-Marsipan   
-Svenska högtider 
-Traditionella jular i Kalmar län  
-Årsfester i Kalmar  
 

Cirka 1990-2007 D8:12 
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 Arbetsmaterial & underlag  
-Om Skanör-Falsterbo (ev. till avhandlingen) 1969-1975(?) 
-Bär och skogslök 200-2004 
-Öland & Kalmar  
-Blandat, anteckningar  

1969-2004 D8:13 

  
 

  

D9. Handlingar angående sammanslutningar och nätverk    
   
 Blandat:  

-Johan Nordlandersällskapet 1988 
-Norrlands Gastronomiska sällskap 1996 
-Skånes nation 1996-2001 

1988-2001 D9:1 

    
 Nätverket ”The Baltic University” 1993-1996 D9:2 
    
 Matkulturens hus  1994-1997 D9:3 
    
 Kulturgräns Norr 1996 D9:4 
    
 Måltidsakademin 2000-2007 D9:5 

 
    
 Blandat angående mat: 

-Culinarum S:t Oswald  
-Culinary Heritage 
-Samisk Matkultur – Kautokeino  
-Inrättande av Restauranghögskola i Umeå  
 

2002-2004 D9:6 

    
D10. Handlingar angående undervisning    
   
 Underlag till undervisning av historia på Fackskolans sista 

termin 
1970-1971 D10:1 

    
 Handlingar från undervisning exkl Umeå Universitet  

-Orienteringskurs museiverksamma 
-Vid Åbo akademi  
-Vid Kgl. Veterinær og landbohøjskole  
-Historisk sociologi  

1986-2006 D10:2 

    
 Etnologi – Gotländsk inriktning 20 p  

-Kursadministrativa handlingar och undervisningsunderlag  
-Exkursion till Visby 1992  
 
 
 
 
 
 

1989-1992 D10:3 
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 Undervisningsmaterial, Umeå Universitet  
-Förtyskningen av Sverige 1993-1996 
-Tyskland i Sverige cirka 1995  
-Turism 2002 
-Turism – Mat 2003-2008  
-Mat och sex  
-Religion KA 2006 
-Etnologi: Berättandets betydelser 2008 
-Peoples of the Baltic    

1993-2008 D10:4 

    
 Handlingar angående Frostviken   

-Exkursion 1995 
-turistmaterial 
-matkultur 

1994-1999 D10:5 

    
 Distanskurser – Matkultur. Administrativa handlingar och 

undervisningsunderlag 1994-1996, 2003 & 2005  
1994-2005 D10:6 

    
 Undervisningsmaterial och administrativa handlingar  

-Gastronomprogrammet 1995-1996 
-vid Restauranghögskolan 2002 & 2005  

1995-2005 D10:7 
 

    
 Kursaadministrativa handlingar och undervisningsunderlag till 

”Matkultur 10p” vid sommaruniversitetet, 2004, 2005, 2007 & 
2009  

2004-2009 
 
 

D10:8 

    
 Undervisningsmaterial – Mat & dryck  2004-2008 D10:9 
    
 Övrigt undervisningsmaterial/underlag  

Inkl. Exkursioner  
 

C:a 1982-2003 D10:10  

    
D11. Övriga administrativa handlingar   
    
 -Adresslistor  

-Lunds universitet 1970-1975  
-Som bildningskonsulent på Gotland 1985-1986  
-Umeå Universitet 1986-2002  
-Åbo Akademi 1998  
-En ”floppy”-disk med okänt innehåll 
 
 

1970-2002 D11:1 

    

E. Samlingar    

    
 Pressklipp sorterat per ämne  1968- ca. 1984  E:1 
    
 Pressklipp sorterat per ämne, innehåller även odaterade 

övriga klipp  
Ca. 1984-2004 
samt odaterade  

E:2 

    
 ”Kurts Gastroklipp” 1984-1997 E:3 
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F. Övrigt    

    
 Foton:  

-Exkursion Gotland 1992 
-Frostviken, foton & negativ  
-Blandat  

- F:1 

    
 Blandat tryck, samt uppsatser av andra skribenter än Genrup 

    
1966-ca. 2000 F:2 

    
 


