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Swedish Dialects in the Midwest: 
Notes from Field Research 
By Folke Hedblom 

Early Swedish COlonization in the Midwestern States 
Swedish immigration to the Midwest began in the 1840s and 1850s. The 
best known of the first settlers is the Uppsala student Gustaf Unonius, 
who settled in the wilderness west of Milwaukee in 1841 (Unonius 
1861-62). Most important by far was the group immigration of the Erik 
Jansonist sect to Illinois in the fall of 1846, when about I 000 persons 
arrived at the same time with about 500 more following during the next 
few years. They founded a religious-collectivistic colony called Bishop 
Hill in northwestern Illinois. Even before the Civil War several Swedes 
and their families settled in Iowa, Minnesota, Kansas, and Nebraska, 
but the bulk of them arrived in the years 1865-1880. After the Home-
stead Act had been passed, and the war was ended, and severe crop 
failures had stricken Sweden in the years 1867 and 1868, emigration from 
Sweden increased considerably. By 1930 about 1.2 million Swedes had 
immigrated to the United States. 

To a considerable degree these immigrants could retain their Swedish 
mother tongue as their everyday speech and pass it on to their children. 
As late as 1930 the U.S. census recorded over 600 000 Americans whose 
mother tongue was Swedish (Nelson 1943, 49). This is a significant 
number—almost 10% of all Swedish speakers in the entire world at that 
time. The majority of the immigrants settled in the midwestern and Great 
Plains states. In 1880 no less than 76.54% of all Swedish-bom n in the 
United States were living in this area, among them more than 21% in 
Illinois, 20% in Minnesota, 9% in Iowa, 5% in Kansas, 5% in Nebras-
ka, 4% in Michigan, and 4% in Wisconsin (Norman 1976, 242). The 
proportions remained relatively unchanged in 1900, although the per-
centage of Swedish-bom n had decreased, especially in Kansas. 

Reprinted from Languages in Conflict. Linguistic Acculturation on the Great Plains. 
Edited by Paul Schach. Published by the University of Nebraska Press. Lincoln and 
London 1980. 
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Fig. 1: The Distribution of the Swedish-Bom Population in the U.S. 1880, Part I; H. 
Norman (1974), pp. 218f. 

These early immigrants were for the most part farmers, sons of 
farmers, crofters, and farm hands. They came to America in the hope of 
acquiring land of their own on the fertile plains and in the adjoining 
woodland. Whether they traveled in large groups, as families, or as 
individuals, they remained in contact with people from their native 
districts in Sweden and bought land near to one another. Very often they 
had a relative or a neighbor who had gone on ahead to find a suitable 
place on which to settle (Norman 1976, 260 regarding Wisconsin). In this 
way relatively closed colonies were established, in which the large 
majority consisted of people from the same native village or parish. Here 
they retained as long as possible the good old customs and way of life 
brought from Sweden, which had been handed down from generation to 
generation. 

In no part of Swedish America have Swedish dialects been preserved 
as weil as in the midwestern states, especially in Minnesota, but also in 
Wisconsin, Illinois, and Kansas. Here they have continued to live on as 
a second language among the immigrants' grandchildren—i. e., in the 
third generation—down to the 1970s. Most of the immigrants spoke only 
dialect. At the time of emigration their school education had been slight, 
and some of the oldest ones were probably illiterate. 
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Beginning with the 1870s, when the mass emigration from Sweden set 
in, the stream of immigrants turned more and more to the cities. These 
immigrants found employment primarily as laborers in industry, in the 
mines, in lumber camps, and in railroad construction. To be sure, people 
from the same region of the home country tried to remain together in the 
cities also; but there people from various provinces—whether from the 
country or from the city—mingled with each other at their places of 
work, in social organizations, in churches, etc. The speech development 
followed the usual pattern for Swedish America: the most striking and 
distinctive dialect features were sloughed off rather early, within the first 
generation. Among their children, the second generation, who were 
bilingual and attended American schools, the position of Swedish was 
quickly weakened, even as the daily language of the home. And by the 
third generation Swedish had disappeared. Good examples of this are 
afforded by such cities as Omaha, Chicago, Minneapolis, etc. 

The following presentation is concerned with bilingual Swedish speak-
ers bom n in America. They will be referred to as second- and third-
generation speakers. Immigrants who arrived in America before the age 
of fifteen will also be regarded as second-generation speakers. These 
people, who lived their entire lives in the country and belonged to the 
rural, or farm, population were in general not affected by the America-
Swedish cultural propaganda, which strove for the retention of the 
Swedish language and a distinct Swedish way of life in America. They 
represented what Fishman has called "the little tradition level". None of 
the dialect speakers cited in the following has ever been to Sweden. 

The Dialects in the Rural Settlements 
It was in the ethnically homogeneous farming communities, more or less 
isolated from the linguistically "foreign" environment, that the neces-
sary prerequisites existed that made it possible for the various Swedish 
dialects to continue to live their own lives, and it was there that they 
could remain the clearly dominant language far into the twentieth cen-
tury. In these communities the homogeneity extended not only to Swed-
ish language and traditions in general, but also to the traditions and 
speech of a specific province or even parish in Sweden. 

The continuity and strength of tradition in the se settlements was often 
very strong. Even in the 1970s I met various farmers in Isanti and 
Chisago counties in Minnesota who still lived on the very farms their 
grandfathers had cleared from the wilderness in the 1850s and 1860s. If 
there were several sons in an immigrant family, the father often helped 
them clear the land for their own farms in the vicinity. Thus the family 
remained in the new community. Marriage outside the community was 
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unusual. Similar conditions prevailed in the adjacent settlements in 
Burnett and Polk counties in northeastern Wisconsin until 1880 accord-
ing to the historian Hans Norman (1976, 269). Here too the immigrants 
remained living for a very long time at the place where they had 
originally settled. Twenty years later 43-49% of them were still there. In 
that area the Swedes comprised the largest immigrant group (Norman 
1974, 249 ff.). 

In these settlements life was lived as long as possible according to the 
model of the self-contained economic society, which was characteristic 
for Sweden even during the middle of the nineteenth century. This 
ancient way of life was now reproduced in America, especially in forest 
regions, where nature was more similar to that in Sweden. Most of what 
was needed was produced or created by the people themselves. Money 
was in extremely short supply. It is surprising that the isolation of these 
farming communities lasted so long—until weil into the twentieth cen-
tury. It was not until the advent of the automobile that it was broken. In 
1962 a farmer in Lindstrom, Chisago County, Minnesota (bom there in 
1900) discussed this matter in the Småland dialect (Hedblom 1975, 37): 

Still during my childhood, before the time when everybody got his own car, you 
heard only Swedish, mostly Småland vernacular, here in the streets of Lind-
strom. That was the only speech you heard, you couldn't hear an English word 
in many many years (sic). Now it's the other way. If I start talking Swedish, 
there is not even a third of them who understand me! The other people think I am 
half mad! You could hear from the language from where the people came. There 
are great differences between the people down here and those who came from 
Vibo, north of Center City [just one to two miles distant]. We heard it also when 
they spoke English, they have a different accent. We seldom saw them. They 
came into town once or twice a week, that was all. Maybe they came from 
different provinces in Sweden. We called them Småland people, and Skåne, 
Öland, Östergötland, Västergötland people. But what those places [in Sweden] 
were like we had no idea about. But the Småland people around here, they spoke 
the same way, all of them. 

Thus third-generation Americans identified each other on the basis of 
their Swedish dialects. The biblical "shibboleth" was in working order 
in the Småland settlement! 

This permanence of settlement or high "persistence level" (Norman 
1976, 266) of the inhabitants of the old Swedish farming communities 
was the first prerequisite for the preservation of the dialect. The second 
was the circumstance that people lived in extended families, in which 
grandma and grandpa lived their entire lives with their children and 
grandchildren—there were, after all, no old peoples' homes in those 
days. Since the grandparents spoke no other language except their native 
dialect, the grandchildren had to learn it in order to be able to communi-
cate with them. In this way many families preserved the ability to speak 



Swedish Dialects in the Midwest 	11 

Swedish even after English had otherwise become the language of 
everyday communication. When the old people died, the dialect fell into 
disuse. The third condition that contributed to the preservation of the 
dialect was the fact that the community was constantly supplied with 
new immigrants who came from the same dialect area in Sweden. If, on 
the other hand, such newcomers had lived in America for a considerable 
length of time among Swedes who spoke other dialects, their native 
dialect would have undergone a certain degree of leveling. This, in tum, 
contributed to a weakening of the position of the original settlement 
dialect. And when the stream of new immigrants from Sweden was 
almost completely cut off around the tum of the century, the position of 
Swedish on the whole was attenuated. 

The Dialects of Sweden. Field Investigations in America 
The Swedish language is split up into many different dialects. For almost 
a thousand years Sweden has been divided into 25 provinces (landskap) 
and more than 2 000 State church parishes (socknar). In many of these 
parishes dialects are spoken that are quite distinct from those of neigh-
boring parishes. Certain parish dialects, particularly in Dalarna, differ so 
greatly from Standard Swedish that outsiders find it difficult to decide 
whether they are actually Swedish. Many dialects are still in use as the 
everyday speech within the family or the village, though they have 
undergone change through the constantly increasing influence of Stan-
dard Swedish. 

What happened to these dialects during the second half of the nine-
teenth century, when they were uprooted from their native soil and 
transplanted in a new environment side by side with a dominant foreign 
language and with other Swedish dialects that were also strange to them? 

Until 1962 practically nothing was known in Sweden about the Swed-
ish language in America. In that year the first research expedition was 
sent out from the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala. It 
was followed by new expeditions in 1964 and 1966. It was natural that in 
these expeditions emphasis should be put on the dialects and on the 
dialectcolored American-Swedish colloquial speech. Soon the program 
was broadened, however, to include American Standard Swedish. From 
the beginning it was clear that the undertaking was a salvage operation. 
It was essential to collect quickly the most varied and comprehensive 
material possible. 

All in all over 500 voices were recorded with a combined recording 
time of almost 300 hours. Technically the recordings were made on a 
professional level with an experienced accoustical engineer as technician 
and driver of the specially equipped microbus that was brought along. 
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Fig. 3: Some of the Main Places in the Midwest States Where Tape Recordings of Swedish 
Dialects Were Made, 1962-66. 

The recordings were made in situations as natural as possible, some-
times several persons were recorded in informal conversation, and 
sometimes without the speakers' knowledge. It would have been desir-
able (as was done with similar recordings in Swedish) to have an inter-
viewer who spoke the same (or a similar) dialect as the informants, but 
this, of course, was not possible. To a certain extent this drawback was 
compensated for by the fact that the leader of the expedition had had 
direct experience for about thirty years with dialect speakers and envi-
ronments in all of Sweden's provinces. 
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The purpose of the expeditions was not exclusively linguistic. We had 
to use these opportunities to try to arrive at a broad, objective documen-
tation of the speakers' life environment, that is, the actual connection 
between the language and the life of the people in the Swedish settle-
ments. (A chart of these expeditions is found in Hedblom 1969, 100.) The 
author made supplementary investigations in Illinois and Minnesota in 
1973 and 1976. 

Surviving Swedish Dialects in Homogeneous Settlements: 
Two Examples 

A good example of an American-Swedish dialect that is very much 
alive in the third generation is the Hälsingland speech of Bishop Hill, 
Illinois. I reproduce here a short excerpt from a conversation I recorded 
there in 1973. I conversed with a woman, bom n in 1906, about life on the 
farm on which she and her sister had grown up.' Her mother had also 
been bom n in Bishop Hill as the daughter of a woman who had immigrat-
ed with the Eric Jansonists in 1850. Her father had immigrated at the age 
of ten with his parents from a neighboring parish in Hälsingland. In their 
parents' home she and her sister always spoke the Swedish dialect, the 
only form of Swedish they knew. In school they learned English, the 
language they used in speaking with their schoolmates, who liked to 
poke fun at their "funny" Swedish. The sisters themselves call their 
dialect "Bishop Hill Swedish", and they are aware of the fact that it is 
not fin, correct Swedish. Nowadays they use Swedish only when speak-
ing with each other and with a few old friends—especially when the 
conversation turns to the old days—and in speaking to visitors from 
Sweden. Otherwise English has long been their everyday speech, even 
when speaking with their husbands and children. The children do not 
know any Swedish at all. Around 1935 all religious services in Swedish 
ceased in the only church in town (Methodist). 

In the following she tells about helping their parents shock oats: 

Dåm sjacka (shocked) havra ... å vi földe mä förståss. Iblann så sätte vi åpp en 
sjack (shock) å då skulle vi sätta en tåpp (top) på den å så sa vi: »Ja, nu skulle vi 
marka (mark) den så vi visste åm den stog åpp tell dom tröska.» Moster Liva 
bruka säja »Dä var mejntingen (the main thing), dä.» Dä var mejntingen åm han 
stog åpp tell dåm tröska. Åm sjacken stog ... när ä regna ... å åm då blåsste hårt 
så blåsste den bundeln (the bundle) såm dåm sätte åppå, blåsste åv. 

They shocked oats and we accompanied them, of course. Sometimes we put 
up a shock and then we had to put a top on it and so we said, "Now we should 
mark it so we can know if it will be standing till they start the threshing". Aunt 
Liva usually said, "That is the main thing". The main thing was that it remained 

' Most of the recording (about one hour) is printed in Hedblom 1978. 
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standing until they threshed. If the shock was standing ... when it rained ... and 
if the wind was hard, the bundle on top blew down. 

The dialect is easy to identify as that of the parish of Hanebo in 
southern Hälsingland close to the border of Gästrikland—the parish 
from which her grandmother emigrated in 1850. The dialect is close to 
the one I spoke as a child. Elderly people in southern Hälsingland who 
listened to these tape recordings were astonished at the genuine intona-
tion of the dialect as weil as at its old-fashioned authenticity on the 
whole. The English and Standard Swedish elements do not disturb the 
general impression. The Standard Swedish words and phrases she 
knows were probably learned in church, where she and her sister were 
very active. 

The foreign elements are quite modest in number. As even this short 
specimen shows, the English loanwords (in italics) are not numerous. 
The phonology, prosody, accents, vowels, and consonants are essential-
ly those of the dialect. There is no English "brogue". Only sporadically 
do such English phonemes as /r/, /1/, and /o/ intrude into Swedish words. 
In morphology the declensional and conjugational systems have been 
retained virtually undisturbed. Even loanwords are adapted to the mor-
phology of the dialect. The main thing became mejntingen, the bundle 
becomes bundeln, the shafts becomes sjäftene, shocked becomes 
sjacka, etc. In contrast the old three-gender system is in a state of 
dissolution—a condition to which both Standard Swedish and English 
have contributed. The speaker often vacillates among all three genders. 
Sometimes the masculine predominates, but more often it is the Stan-
dard Swedish nonneuter (utrum). In her lexicon the speaker has retained 
many words that have long since become obsolete in the original dialect, 
a circumstance that contributes strongly to the general impression of 
archaism. As is usually the case with immigrant tongues in America, a 
considerable portion of native vocabulary has been lost and replaced 
with borrowings from English (Haugen [1969, 74-97] speaks of the 
"great vocabulary shift"). In the syntax there are various forms of 
English interference such as are common in American Swedish in 
general. 

This speaker is perfectly bilingual in American English and Hälsing-
land Swedish. Her English is faultless, and there are few traces of an 
English substratum in her Swedish.2  She switches to English when, for 
example, someone injects a comment in that language into the conversa-
tion. When her Swedish vocabulary is inadequate, she resorts to an 
English word in unchanged form. The English loanwords of the ordinary 
American-Swedish type that have been integrated into her Swedish in 

2  According to Einar Haugen, who listened to part of the tape in 1977. 
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the great majority of cases follow the rules of the dialect in regard to 
phonology and morphology—as, for instance, in words like fence, field, 
porch, shock, store, stove (for additional examples see Hasselmo 1974 
and Haugen 1969). 

It should be noted, however, that the individual differences among 
conservative dialect speakers are significant. This becomes apparent 
when we compare this woman with another Hälsingland dialect speaker, 
from Isanti County, Minnesota. He also belongs to the third generation 
and is of the same age, having been bom n in 1903. He grew up on a farm 
in a settlement in which most of the families came from the same parish 
in northern Hälsingland, many as early as the 1860s. He too attended 
English-speaking schools and uses English for most of the day' s situa-
tions, even when speaking to his wife, but his English reveals distinct 
traces of the phonology of his Swedish dialect. But his command of his 
dialect is substantially more certain and consistent than that of the 
Bishop Hill speaker. Phonology and morphology are well preserved, and 
even the three-gender system functions as it did in the original dialect. 
His dialect is the only kind of Swedish he knows, and Standard Swedish 
levelings are insignificant. The state of his dialect is so stable and 
dominant that he makes use of English terminology when his Swedish 
vocabulary is inadequate—for example, in speaking about technical 
matters. But he does not switch to English. The English words (with 
certain phonetically difficult exceptions) conform to the phonological, 
morphological, and syntactic patterns of the dialect. The following short 
example is taken from a conversation dealing with a picture of an old 
steam engine used for threshing in his younger days: 

Då du starter injärn ... å drar på-n-här levvern, då engedjer n-här klöttjn . .. Du 
revösjer rotesjn på jule hänne....A sö ä en annan revösjlevver då, söm du 
tjentjer tajmninga hänne.3  

When you start the engine and pull this lever, then this clutch engages. You 
reverse the rotation of this wheel. And then there is another reverse lever by 
which you change the timing here. 

Only one noun (hjul `wheel') and one verb (draga 'pull') are Swedish. 
For the rest, only pronouns, auxiliary verbs, and adverbs are taken from 
the Swedish. As for the word tajmninga 'the timing', pronunciation, 
word formation, gender, and inflectional suffix are those of the dialect. 
The text shows how the speaker ingeniously makes maximal use of the 
English store of technical terms with minimal infringement upon the 
phonetic and morphologic patterns of his Hälsingland dialect. His appro-
priation of English words is clearly different from the immigrant's desul- 

3  The transcription here is very broad. A larger part of this recording is printed in 
Hedblom 1977, 56-62. 
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tory "mixing". For such a transfer of words the speaker must be 
bilingual; but he is, as has been shown, a bilingual of a type quite 
different from the woman in Bishop Hill. 

The truly dialect-homogeneous settlements, in which a single parish 
dialect is completely dominant as in the above two cases, are, naturally 
enough, in the minority. Of all of the recorded material homogeneous 
dialects comprise about five to ten percent. In the two cases here 
discussed the prerequisites for the retention of the Hälsingland dialect 
are especially favorable. The families from Hälsingland were numerous 
among the Eric Jansonists and they had arrived early. This put them into 
a socially advanced position. In regard to the Swedish settlements in 
Wisconsin Hans Norman (1974, 260) has demonstrated that it was those 
groups of immigrants who on the one hand arrived first and on the other 
hand were large in number who achieved a socially dominant position in 
the community. 

These settlements in northeastern Wisconsin along the St. Croix River 
constitute a continuation of the Swedish colonization area on the west-
ern side of the river in Chisago and Isanti counties in Minnesota. These 
two counties on the Chisago lake system northeast of Minneapolis make 
up the largest cohesive rural area in all of Swedish America. Nearly 
every farm on an area of 2 237 square kilometers was cleared and 
cultivated by Swedes. The first ones arrived in the 1850s, and as late as 
1920 almost one-fourth of the total population were Swedish bom (Nel-
son 1943, 190). Here dialects that had existed far apart in the homeland 
for the first time confronted each other on a rather large scale. Yet they 
were neither blended nor leveled out, but continued to exist side by side. 
People from the various provinces settled close together, and the perma-
nence of these province and parish settlements was so strong and 
persistent that the author as late as the 1970s, when English had become 
almost exclusively the everyday 'speech within the family, could trace 
the dialect boundaries that run through the region between, for example, 
Småland, Hälsingland, and Dalarna and even between different Swedish 
parishes within the various provinces. The inscriptions on the grave-
stones of the small burial grounds, which most often were churchyards, 
show that the first settlers on the surrounding farms came from closely 
circumscribed areas—parishes and villages—in Sweden. On some farms 
the dialects still exist, some of them surprisingly conservative, others 
leveled in the direction of Standard Swedish, with the usual influence 
from English. But the dialects have not become blended with each other. 
The fact that a large number of them were Baptists contributed to their 
cohesion, but there were also many Lutherans in the vicinity. I had 
similar experiences among the still more numerous Småland people in 
Chisago County and in the adjacent settlements in Wisconsin, on the 
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eastern side of the St. Croix River, where the majority of the Swedish 
settlers had come from Västmanland and surrounding provinces. 

In the question of the dialect-conservative settlements the people of 
the upper parishes of Dalarna occupy a special position. Their dialects, 
which differ sharply among themselves, are no doubt some of the most 
conservative in northern Europe. They were completely incomprehensi-
ble for Swedish outsiders, and could be used only within a very small 
circle. But just as they had in Sweden, the American Dalecarlians also 
spoke a modified Standard Swedish. In 1966 we made recordings of the 
speech of second-generation people whose parents had come from the 
parish of Älvdalen. The settlement, founded in 1880, is near Mille Lacs 
Lake, Minnesota. The informants—twelve in number—conversed en-
tirely in dialect. But in Bishop Hill the situation was quite different. Here 
the Dalecarlians were in the minority. It is reported that they frequently 
used their dialect as a secret language—for example, on the party 
telephone line. This aroused suspicion and stamped them as socially 
inferior, and therefore they gradually abandoned their dialect. Some of 
them are even said to have denied their Swedish origin. 

While editing our recordings of speakers of conservative dialects we 
became aware of the fact that some of them retain linguistic features that 
long ago disappeared from the living dialects in Sweden. This holds true 
for phonetic, morphological, and syntactic features that until then had 
been known only from older literature. One of the dialects for which this 
obtains is the old city dialect of Stockholm (Hedblom 1975, 40). 

Swedish Dialects in Heterogeneous Rural Settlements 
In the large majority of cases no one dialect group was in such a strong 

position in its settlement that it could maintain its speech outside the 
family in a more or less unchanged form—aside from the usual English 
loans. This holds true especially for speakers of the second and third 
generation. As a rule the minority leveled out the most divergent fea-
tures of their dialects in accordance with the speech norms of the 
majority, which came close to Standard Swedish, was perceived as being 
finare, and therefore enjoyed higher social prestige. There follow severäl 
illustrative examples. 

I encountered a case of dialect confrontation that led to a change of 
dialect in Kimball, Minnesota. A farmer, bom on his farm in 1894, and 
his two sisters told me the following in Swedish (Hedblom 1975, 45): 

Father (bom 1852) came from northern Värmland in 1876 and mother (bom n 1861) 
from the province of Dalarna. When we were small, we always spoke the 
Dalarna dialect, mother's and her mother's language. Later on the family moved 
to this place, and we began school here, where all the children came from 
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Värmland families. They laughed at us because we spoke Dalecarlian. So we 
turned to speaking the Värmland dialect like father, even within the family. But 
to grandma we always spoke Dalecarlian, the only language she understood. So 
we could speak three languages, Värmland, Dalarna, and English. It was easy for 
us to change language. 

The brother, who had remained on the farm, now spoke only his Värm-
land dialect and English. A Värmland dialect expert has assured me that 
this man's dialect is a pure, archaic north Värmland vernacular with no 
traces of other dialects except for the usual English loans. The sisters, 
who had been living in different Swedish-speaking areas in America, 
now spoke Standard American Swedish. They remember only individual 
words and phrases from their mother's Dalecarlian. 

Such a change of dialect, of course, can take place only in childhood. 
This example sheds light on the question whether it is the father's or 
mother's dialect that prevails in the family. This usually depends on 
which dialect is spoken by the majority in the community and which 
enjoys higher social prestige. In those cases where the difference be-
tween the dialect of the minority and that of the majority was so great as 
to make mutual understanding very difficult, or in cases where the 
minority was not certain that the dialect of the majority was "correct" 
Swedish or that it represented a reliable Standard Swedish norm, it lay 
near at hand to resort to a more radical expedient: one abandoned 
Swedish in favor of English, the language one had learned in school and 
whose social status was beyond question. The following case from 
Kansas is instructive. 

In 1964, not far from the city of Enterprise (southeast of Abilene), we 
visited a Swedish colony that had been founded by immigrants from the 
province of Gästrikland in the 1860s. Most of them had come directly 
from Sweden, and they formed a very • close-knit community with little 
intermarriage at first. By now the community had dissolved. Agriculture 
in the vicinity had been streamlined, and the descendants of the settlers 
had moved away. But once each year they met at the old church for 
"clean up day"—to decorate the graves of their relatives—and we met 
them there just on that day. After we had conversed somewhat haltingly 
for awhile, the dialect of Gästrikland emerged. But a woman said in 
Swedish with an accent that betrayed that she did not have the same 
origin as the others: "Father came from the island of Gotland and 
mother from Östergötland. Thus they had quite different dialects. When 
we people spoke, the other people laughed at us. So we went over to 
English. The north Sweden (Gästrikland) people—they thought they 
knew how to speak, but we didn't. Theirs was right, but ours was not." 
The Gästrikland dialect had a higher level of prestige. It was not only the 
speech of the compact majority, it was also doser to Standard Swedish, 
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which has its historical origin in the neighboring provinces around 
Stockholm. 

But settlements of this kind, where there is a majority with a relatively 
uniform dialect, were, to the best of my knowledge, unusual in the Great 
Plains states of Kansas and Nebraska and even in Iowa. This is because 
of the different character of Swedish immigration in these states. Most 
immigrants did not come here directly from Sweden; rather, they had 
lived for a longer or shorte,r period of time in Illinois, especially in 
Chicago and Galesburg or iå other rather large cities, together with 
people from various parts of Sweden, and there they began to level their 
dialects. The great majority of the earliest Swedish immigrants to Kan-
sas came in groups organized by colonization companies in Illinois at the 
close of the 1860s. Even though to a certain degree they remained 
together according to their places of origin in Sweden, and even though 
relatives and friends from there joined them later, no settlements devel-
oped here that were as unified in regard to language as those in Minneso-
ta. 

In the largest Swedish concentration in Kansas, in the center of the 
state, around the little town of Lindsborg south of Salina, one can 
observe how children and grandchildren of people from Värmland, 
Västergötland, Småland, Blekinge, etc. are predominant at this or that 
place, but none of them were dominant to such a degree that the 
preservation of their own dialects was a matter of course. Quite early, 
too, there seems to have been extensive intermarriage between people 
whose parents were from different provinces and even marriage with 
non-Swedes. The speech of most of those we met in the 1960s had 
undergone leveling. In New Gottland descendants of immigrants from 
the provinces of Västergötland and Blekinge were predominant. Various 
features of the Västergötland dialect have been preserved, but of the 
Blekinge dialect scarcely more than a few weak traces can be heard in 
spite of the fact that the immigrants from this province on Sweden's 
south coast were quite numerous. Among the immigrants themselves 
this dialect seems to have had low status, even among those who spoke 
it. Here are several examples. A Mr and Mrs Berg were both horn in or 
near New Gottland of parents who immigrated in the 1860s and 1870s 
from Blekinge. The speech of both is leveled out. Mr Berg's parents 
always spoke Blekinge dialect, but he himself said (in Swedish), "I think 
the Blekinge dialect is one of the worst kinds of speech in Swedish", and 
he took pains even when young to speak as "fint" as possible (Am 
194).4  But opinions regarding what was "fint" varied. In the community 

4  The abbreviation Am designates the series of tape recordings from America in the 
Institute of Dialect and Folklore Research (Dialekt- och folkminnesarkivet), Uppsala, 
Sweden. 
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of Assaria, where the Blekinge people formerly were the dominant 
group, it was felt that the Småland people spoke "fint" (Am 205). 

In Lindsborg a man whose parents had been among the numerous 
immigrants from Värmland in 1869 maintained that his wife's speech was 
ugly (fult). "It has too much Blekinge in it", he said in Swedish. "She 
does not speak Swedish fluently." And he complained about both her 
pronunciation and her vocabulary, which deviated from his own normal 
Värmland speech (Hedblom 1975, 48). Sweden's southernmost dia-
lects—those of Blekinge, Skåne, and southern Halland—had low status. 
They differ sharply from Standard Swedish and are closer to Danish. 
Nowhere in Swedish America have I found more than remnants of 
dialects from Skåne, Blekinge, or southern Småland among second-
generation speakers. 

In Boone, Iowa, I met a ninety-six-year-old widow who had emigrated 
from Småland with her parents at the age of two. She had lived her 
whole life among Swedes in Moigona, Swede Valley, and Fort Dodge. 
Her speech was still colored somewhat by her native dialect (Am 227). 
But she said she had always been ashamed of her Småland speech 
especially when she heard "norrlänningar" speak, i.e., persons whose 
dialects are closer to Standard Swedish. A similar attitude was ex-
pressed by a ninety-year-old Småland immigrant in Wisconsin. He pat-
terned his speech on that of the Västmanland majority, to which his wife 
and her parents belonged (Am 242). The dialects of Västmanland are 
very similar to Standard Swedish. 

In Nebraska, too, we found the same negative attitude toward their 
native dialects among people of southern Swedish extraction. A ninety-
two-year-old woman in Funk, not far from Holdrege, where she was 
bom, related that in her youth she had spoken like her mother and her 
mother's mother, who had come from Skåne. But after she had married 
a man from central Sweden, he removed (plockade bort) most of the 
dialect from her speech. Her Swedish was now strongly leveled. And she 
added that most speakers were now so intermingled (så blandade) that 
they had been forced to level out their speech. Now the family language 
was predominantly English. 

In Nebraska the dialects clearly were in a weak position among 
Swedish speakers right from the beginning. The Swedes were certainly 
numerous; in 1900 the Swedish-bom n and their children numbered about 
74 000 (Nelson 1943, 285). The greater number of them were farmers, for 
the most part concentrated in about ten settlements in the regions around 
Axtell-Holdrege, Stromsburg-Swede Home, etc., in the eastern half of 
the state. But many of the immigrants had not come directly from 
Sweden, but had lived among Swedes in other parts of the United States 
before settling in Nebraska, whereby their dialects bad been leveled out. 
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That Swedish died out so early here in comparison with states such as 
Minnesota, Kansas, and Texas, was probably due to the fact that immi-
gration directly from Sweden came to an end relatively early, at the 
beginning of this century. 

In regard to Iowa one can observe that the Swedes there were a 
mobile population, so that that state often served as a transition area for 
immigrants who continued on to other states. Among the Swedish 
speakers recorded in 1964 in the old settlements in the vicinity of Boone 
and Des Moines the dialects had been leveled out. A powerful leveling 
factor in this connection was no doubt the coal mining industry, which 
employed many Swedes from various places in Sweden. 

But even in these states, especially in Kansas, we encountered several 
cases of weil preserved dialects among third-generation speakers in 
"mixed" settlements. This was true of families who still lived on the 
farm that grandpa and grandma had cleared and where the feeling for 
family traditions was especially strong and lively (Hedblom 1975, 49). 

The second-generation dialect speakers whom we met in the Dakotas 
had strongly leveled speech. This was what one should expect. Immigra-
tion there was, on the whole, of late date and secondary; to a large 
extent the settlers came from Minnesota and other states. 

When dialects from various provinces in Sweden came in contact with 
each other in such secondary settlements it was not the present major-
ities that came to dominate the language. More important were people's 
attitudes toward the various dialects. People tried to model their speech 
on the dialects which had the highest social prestige, those which one 
perceived to be closest to Standard Swedish and were spoken by people 
from central and northern Sweden, for example, Gästrikland and Väst-
manland. A third-generation Hälsingland speaker in Chisago County, 
Minnesota, told us how provoked he'was when a Småland speaker from 
the adjacent settlement, where the Småland people formed a strong 
majority, addressed him in his dialect, characterized by diphthongs and a 
uvular r. "I answered him in English!" he said. That he should have 
modified his own dialect was obviously out of the question! 

Dialects in America and in Sweden. 
Swedish Dialects and American English 

A mixing or amalgamation of different Swedish dialects in the second 
and third generation that might have led to the formation of a composite 
dialect (Ausgleichsmundart) like Pennsylvania German is not to be 
found in our recordings except in individual cases in a few families: The 
clearest case of this occurred in Bishop Hill, and 1 have given a very 
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brief report of it in Studies for Einar Haugen (1972, 293). The individual 
in question is a woman with a Småland and Västergötland background 
who in the 1920s married into a family from Gästrikland, in which four 
generations lived together. In order to make herself understood by the 
oldest generation (great grandpa and great grandma), she had to intro-
duce both words and pronunciation from their dialect into her own 
speech. But after the death of the old people, she and her husband have 
very seldom spoken Swedish, and their children do not speak Swedish at 
all. It seems safe to assume that the children—in case they had taken 
over their parents' language—would have followed their father's dialect, 
which is fairly close to Standard Swedish rather than their mother's 
"mishmash". 

Thus it can be stated without hesitation that the American-Swedish 
dialects that were not leveled maintained their identity to the end—to 
their impending annihilation, which will accompany the disappearance of 
the third generation. (The youngest third-generation speaker recorded by 
us was bom in 1921.) The salient features of grammar and lexicon that 
make possible an immediate identification of the home province (and 
sometimes also the parish or even the village) have been preserved by 
those speakers who were characterized above as conservative. What 
distinguishes the American-Swedish dialects from the original ones (as 
we know them from recordings of the late 1800s and the 1900s) is, 
naturally enough, the strong impact of English, not least of all the 
syntactic one, together with the loss of significant parts of the vocabu-
lary that became irrelevant in America. When one plays recordings from 
America for older dialect speakers in the original homelands, the usual 
reaction is: "Oh, my, it sounds as though grandpa had returned! Only a 
very old person can speak like that." The English element does not 
detract from the total impression. It is interesting to observe that the 
conservative features—primarily lexical and inflectional—that have 
been preserved in American-Swedish are different from those that have 
been retained by the most old-fashioned among the dialect speakers in 
the home regions of Sweden. In Sweden it was primarily those words 
and forms that deviated most markedly from Standard Swedish that 
disappeared and were replaced by correspondences from the standard 
language. In America such words and forms could be preserved, for here 
there was no reliable standard spoken Swedish with which the dialects 
could be compared. Words and forms such as kräkene 'the cattle', 
skonene 'the shoes' , blistra 'to whistle', skärva 'pull a person's hair', 
dömpe '[has] fallen', and the like in Bishop Hill Swedish have been given 
up in Sweden. In such cases the difference between dialect speech in 
America and in the places of origin was brought about by the language 
development in Sweden. Similar observations have been made by sever- 
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al scholars regarding German as spoken in America (Paul Schach 1958, 
201). 

There is another interesting difference between Swedish dialects in the 
home country and those I have recorded in America. In Sweden many 
words are common to both the dialects and the standard language—loan- 
words that have been so completely adapted to the phonology and 
morphology of the dialects that they seem natural even to older dialect 
speakers. Many of these words, such as konstig `queer' and boskap 
`cattle', are unknown to Swedish dialect speakers in America. The 
reason for this is probably that these words had not gotten a foothold in 
the dialects at the time of emigration, the 1850s and 60s. The absence of 
such words from the dialects in America can also be regarded as a kind 
of conservatism. 

This is easily overlooked by people in Sweden when they listen to 
American Swedish. When the Swedes in America felt the need to 
express concepts like konstig and boskap, and when the various dialectal 
terms were felt to be out of fashion or unusable, they simply supplement-
ed their word stock from English with crazy and ca ((le (more examples 
in Hedblom 1978). The problem of why one in American Swedish 
exchanged words that are common and practicable in Standard Swedish 
in Sweden for English loanwords cannot be solved without taking into 
account the dialects that lie behind the Swedish-American's more or less 
dialect-colored speech. This, of course, holds true especially for the 
many Swedish-speaking Americans who cannot read Swedish. 

In editing the field recordings from America we also discovered that it 
is often difficult to distinguish between old dialect and English words and 
phrases as we heard them from the loudspeaker. Often the dialects, 
especially those from central Sweden, are closer to English than to 
Standard Swedish. This can hold true for phonetic, morphologic, lexical, 
and syntactic details. Sometimes it is a maner of a chance coincidence, 
sometimes of features of older language periods that have been pre-
served on both sides. Examples: dial. marka 'to mark' (St. Sw. märka), 
dial. lika 'to like' (St. Sw. tycka om), dial. vara bråttom 'to be in a hurry' 
(St. Sw. hava bråttom), etc. Similar observations on German dialects in 
the United States have been made by Paul Schach (1954-55, 222). 

Circumstances such as these show that a thorough knowledge of the 
dialects in the homeland is necessary when we endeavor to distinguish in 
emigrant tongues between changes caused by the impact of the language 
of the new country and the linguistic heritage that the speaker or his 
forebears brought from the old country. 

The Swedish language that the children and grandchildren of the rural 
farm immigrants to America spoke in the 1960s and 70s reveals a 
spectrum of grammar, vocabulary, and modes of expression that extend 



Swedish Dialects in the Midwest 25 

all the way from a conservative dialect with an essentially unchanged 
structure and a restricted number of easily identified English elements to 
a strongly leveled American Standard Swedish of the same type that is 
spoken in cities like Chicago and Minneapolis, a "koine" with shifting 
dialectal coloring. Both the conserving and the changing factors are to be 
found above all in social and cultural conditions. These factors are, of 
course, based also to a significant degree on the speakers' own attitudes 
toward their dialects; here the personal disposition—rearing and family 
tradition—plays an important role. 

That the Swedish language in America was doomed to die out with the 
disappearance of the second and third generation was not merely a result 
of the steady pressure exerted by English and by the prestige-laden 
culture that sustained that language. It also resulted from the circum-
stance that the Swedish language was largely split up into many different 
dialects and from the lack of a recognized Swedish colloquial norm that 
could constantly make itself felt among those who lived on the plains and 
in the woodlands outside of Swedish cultural centers like Chicago and 
Minneapolis, and who thus lived on "the little tradition level". 

[Translated from the Swedish by Paul Schach] 
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Måse, possa och sporr 
Om ord på gammalt ör, ös 

Av Karl Axel Holmberg 

Inledning 
Vårt nuvarande skriftspråk bygger av historiska skäl på den uppsvenska 
språkformen men har också åtskilliga inslag av sydligare ursprung. Så är 
bl. a. fallet vid de en gång kortstaviga, under sin utveckling från forn-
svensk till nysvensk tid stavelseförlängda orden. 

Frågorna kring stavelseförlängningen, förhållandet riksspråk — dialekt 
och skriftspråkstradition — dialekt är nära förknippade med namnet 
Bengt Hesselman. Denne insåg tidigt dialekternas, särskilt uppländskans 
och de centralsvenska dialekternas, betydelse för förståelsen av riks-
språkets utveckling. Metodiskt var han därvid nydanande i det han 
utgick från dialekterna, inte från fornsvenskan. Han visade också hur 
dialektalt färgade författarna ännu på 1500- och 1600-talen var. Hessel-
man kunde vidare tidigt formulera de regler som gäller för förlängningen 
av den korta rotstavelsen. Det gör han redan i sin första skrift, Skiss 
öfver nysvensk kvantitetsutveckling, i Språk och stil 1, 1901; jfr s. 23. 
Jag citerar dock här vad han skriver i Kritiskt bidrag till läran om 
nysvenska riksspråket, i Nordiska studier tillegnade Adolf Noreen (Upp-
sala 1904): »De nuvarande, särskildt medelsvenska, dialekternas till-
stånd i fråga om kvantiteten År i hufvudsak följande: kortstafviga ord, 
som innehålla a eller ä i stamstafvelsen ha i alla medelsv. dialekter — och 
för öfrigt i de allra flesta svenska dialekter — genomgående undergått 
vokalförlängning: fsv. tåk > tåk, bra > bra. Men om stamvokalen är 
i, 9, å, ö, gå de olika dialekterna i sär. Vi ha dels i stor utsträckning 
bevarad korthet och förlängning af följande konsonant, dels vokalför-
längning såsom vid ord med a, ä. Det förra förekommer i synnerhet i 
uppländskan (med undantag af Roslagen), i olika grad på skilda håll, 
enligt regler, som växla från det ena mindre området till det andra, men 
vidare också i Mälardialekten d. v. s. i den eller de dialekter — upp-
ländska och sörmländska — som talas i bygderna omkring Mälaren. 
Konsonantförlängningen förekommer i synnerhet af konsonanterna k, p, 
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t, men äfven af s och r, i mindre grad af öfriga konsonanter (mest i n. 
Uppland). Den torde också vara något mer utbredd i sådana ord, där 
vokalen är urspr. (9?), något mindre, där den varit å (å?). Någon olikhet 
i fråga om valet af de båda alternativen — vokalens eller konsonantens 
förlängning — mellan en- och tvåstafviga former (sluten och öppen staf-
velse) är hittills ej med säkerhet konstaterad. — I de öfriga medelsvenska 
dialekterna, till hvilka jag närmast räknar den egentliga sörmländskan (i 
Södermanland med undantag af Mälartrakterna och Södertörn), närkis-
kan och östgötskan synes vokalförlängning i kortstafviga ord vara 
genomgående — oberoende af vokalens eller konsonantens beskaffenhet. 
På liknande sätt förhålla sig de flesta andra svenska dialekter.» (S. 378 f.) 

Hesselman ställer också upp generella regler för stavelseförlängning-
en. Hans synsätt i hithörande frågor har blivit vägledande. Reglerna för 
stavelseförlängningen ovan accepteras bl. a. av Wessen, Svensk språk-
historia 1, § 78. Men citatet innefattar i själva verket en uppränning till 
ett stort forskningsprogram. Hesselman själv utvecklade temat i flera 
skrifter, särskilt i De korta vokalerna i och y i svenskan (UUÅ 1909). 
Kvar var sålunda å och ö och 1924 kom också i Hesselmans efterföljd 
två avhandlingar om dessa vokaler, Torsten Bucht, Äldre u ock o i kort 
stavelse i mellersta Norrland (SvLm B 22), och Folke Tyden, Vok. u ock 
o i gammal kort stavelse i upp- ock mellansvenska folkmål (SvLm B 23). 
År 1970 följde en avhandling av Claes Åneman, Om utvecklingen av 
gammalt kort i i ord av typen vidja i nordiska språk med särskild hänsyn 
till svenskan (Uppsala 1970). Åneman behandlar väsentligen subst. mid-
ja, smedja, vidja, fittje, -a och verben fittja och vittja. De dialektgeogra-
fiska framsteg som skett sedan de nämnda avhandlingarna skrevs är i 
Ånemans arbete väl tillvaratagna. 

Nyligen har ytterligare en avhandling ventilerats om gammal kort 
stavelse, nämligen om ord där ö följts av kort r eller kort s: Sven 
Pihlström, Kortstavighet och stavelseförlängning, Hur några av de gamla 
kortstaviga orden erhållit sin form i svenskt riksspråk (Uppsala 1981; 
Acta universitatis Upsaliensis, Studia philologiae Scandinavicae Upsa-
liensia, 16). 

Presentation av Pihlströms avhandling 
Som framgår av titeln tar Pihlströms avhandling sikte på riksspråket. 
Detta har i ord där ö följts av kort r eller kort s ibland uppsvenska former 
som i mosse, borr, ibland mellansvensk-götiska som i påse, spår etc. 
»Beror det kanske på att de olika ordens former har haft olika stor 
utbredning i dialekterna? Har för övrigt varje ord sin egen enskilda 
historia, eller finns här några samband av betydelse? Vad får sägas vara 
en följd av rena tillfälligheter?» (S. 9.) 
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Att besvara frågorna ovan får väl sägas vara avhandlingens syfte. 
Metoden framgår av följande citat: »I denna avhandling skall orden på 
ör, ös --- göras till föremål för dels en dialektgeografisk och dels en 
historisk undersökning» (s. 9). 

Inledningsvis preciseras de ord det är fråga om. S. 13-35 följer den 
dialektgeografiska undersökningen och dess resultat, s. 36-80 den histo-
riska undersökningen och s. 81-118 materialsamlingar till den historiska 
undersökningen. Mera härom nedan. 

Avhandlingen är alltså kort. Ordhistoriska undersökningar brukar vara 
utrymmeskrävande. 

I det följande skall Pihlströms avhandling skärskådas. Vad jag anför 
återgår i huvudsak på min opposition som fakultetsopponent vid Uppsa-
la universitet den 16 maj 1981. 

Vilka ord behandlas? 
S. 12 i avhandlingen anger Pihlström de riksspråksord som återstår efter 
det att han gjort åtskilliga uteslutningar för att »få materialet så enhetligt 
och relevant som möjligt» (s. 10). Det är or-orden borr, borra, fur — 
fura, fåra, gorr, skåra, sporre, sporra, spår, spåra, os-orden bloss, 
blossa, boss, dråse, dråsa v., frossa s., mosse, -a, påse. (I avhandlingen 
tas os-orden först utom i materialsamlingen.) De följande kartorna tar 
emellertid inte med verben, dvs. blossa, borra, dråsa, sporra, spåra. Ett 
verb fåra tas upp först i materialsamlingen. På en karta tillkommer ett 
får s. 'fåra'. I den historiska undersökningen medtas verben borra, 
sporra, spåra samt skorra — skåra. Där tillkommer också ett ord moss. 
Verben blossa och dråsa saknar helt behandling. Det är svårt att inse 
vilka principer förf. följt. Tre ord, snor, dåsa och flåsa, tas inte med — 
som det tycks mig på tämligen svaga grunder; se s. 11. Ordet frusen 
saknas, likaså bosa (ner), Tyden s. 113, morron, dens. s. 111 f., krossa, 
dens. s. 115. (Förteckningar över hithörande ord finner man utom hos 
Bucht och Tyden i Noreen, Vårt språk 3 s. 117 ff.) 

Den dialektgeografiska undersökningen 
Pihlströms dialektgeografiska undersökning utgörs i själva verket bara 
av kartor. Karteringen avser endast att »i de centralsvenska dialekterna 
fastställa kvantitetsförhållandena» i de undersökta orden på ör, ös (s. 
13). På kartorna är sålunda symboler för bevarad kortstavighet, konso-
nantförlängning och vokalförlängning inlagda. Det karterade området är 
Uppland, Södermanland, Närke, Västmanland, Dalabergslagen, Gästrik-
land och Östergötland. Det centralsvenska området omfattar sålunda 
inte hela sveamålsområdet. Hälsingland, som inte direkt behandlas i 
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Buchts avhandling, borde ha tagits med, likaså givetvis nö Småland och 
Öland som ju räknas till sveamålen därför att sveamålsdrag påträffas 
även där. Att förf. skyggar för dalmålen må vara förståeligt men synes 
inte vetenskapligt motiverat. Förf. gör ytterligare inskränkningar. 
»Framför allt har jag --- velat bestämma de geografiska gränserna 
mellan den uppsvenska konsonantförlängningen och den mellansvenska 
och götiska vokalförlängningen» (s. 13). Slutligen blir det Södermanland 
som förf. inskränkeiintresset till, och där Selaön (»Sela»), Mörkö, 
Näshulta och Sorunda (s. 18-20). Någon materialsamling som redovisar 
var orden anträffats samt upptecknare, uttal, betydelsenyanser, varia-
tion och andra fakta av betydelse för den källkritiska granskningen 
tillhandahålls ej. Det är skada, ty välgjorda materialsamlingar har bestå-
ende värde. Det är väl nästan aldrig självklart hur förhållandena gestaltar 
sig utanför ett undersökt dialektområde; åtminstone hade översiktliga 
beskrivningar varit på sin plats. 

I det inledningsvis lämnade citatet angav Hesselman det område, som 
då, i dialektforskningens barndom, var känt som konsonantförlängnings-
område. Pihlström anser att kartläggningen visar följande: »Centrum i 
området med konsonantförlängning av ör- och ös-orden är Uppland med 
undantag av sydöstra delen. Härtill ansluter sig östra Västmanland och 
sydöstra hörnet av Dalarna. Södra Fjärdhundraland i Uppland, östligaste 
Västmanland och till dels Folkärna i sydöstra Dalarna bildar ett kortsta-
vighetsområde inne i västra delen av konsonantförlängningsområdet. 
Inom det centralsvenska dialektområdet i övrigt är stavelseförlängningen 
realiserad som vokalförlängning. Detta område omfattar alltså sydöstra 
Uppland, Södermanland, Östergötland, Närke, mellersta och västra 
Västmanland, större delen av Dalabergslagen och hela Gästrikland» (s. 
16). 

Detta resultat förefaller till en del uppseendeväckande. Det stämmer 
emellertid inte med den bild kartorna ger. Ett ord som t. ex. boss har 
belägg i Roslagen, i södra delen av mellersta Västmanland och i nö 
Södermanland. (Området i Södermanland skall vara större än vad kartan 
anger, jfr nedan.) Även borr, får, fåra, mosse, skåra, spår har större 
utbredning vad gäller de konsonantförlängda formerna. Fura med -rr-
har mycket liten utbredning. Bäst stämmer beskrivningen i fråga om 
dråse, gorr, påse. 

Anledningen till att text och bild inte stämmer torde vara att Pihlström 
anser att belägg utanför det angivna området måste underkännas. For-
merna med lång konsonant är riksspråkspåverkade. Det kan dock inte 
gälla vid får, fåra, skåra, spår. Han anser f. ö. att orden »borr, borra, 
fura, får, fåra, gorr, skåra, spår, spåra, boss, dråse, mosse (mossa) och 
påse har bibehållit sina genuina former i dialekterna ända in i vår egen tid 
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trots århundradens ordspridning och skriftspråkspåverkan» (s. 15). Det 
förefaller självmotsägande. En motsägelse är det egentligen också att 
beläggen, trots att de underkänns, är inlagda på kartorna. Förf. har väl 
fått tillgripa en sådan nödlösning därför att ingen materialsamling läm-
nas. 

Pihlström söker ge bevis för att gränsen för de konsonantförlängda 
formerna är den angivna i söder (Västmanland lämnar förf. därhän, jfr 
ovan).' Han skriver: »Översiktliga undersökningar av de mellansvenska 
dialekterna ger inte mycket stöd åt en föreställning att kortvokaliska 
former har gått längre söder ut i andra fonemkombinationer än ör och 
ös» (s. 18). Han anför t. ex.: »Däremot heter det bek i Östergötland och 
Närke. (Av 23 belägg från Östergötland är 21 på bek och 2 på beck, av 19 
belägg från Närke bara 1 på beck.) Även på de flesta håll i Södermanland 
heter det bek — av 19 belägg 12 på bek och 7 på beck — och bek finner man 
redan i den nordligaste delen av landskapet (i Tumbo och Vansö t. ex.). 

Arvidis former och dialektformen bek tyder på att formerna bek, 
skep, spet, veka och förmodligen också heta är ursprungliga i Söderman-
land. Detsamma gäller säkerligen även för Närke» (s. 18f.). Formen 
vicke i Östergötland vållar dock besvär: »Tydligen kvarstår ... voka-
lens korthet, i varje fall i vicke, såframt den inte är en följd av riksspråks-
påverkan» (s. 19). 

Enligt förf. tillhör »ingen del av Södermanland det uppsvenska kon-
sonantförlängningsområdet » (s. 19). »Sörmländska belägg på konsonant-
förlängda former som inte tillika är riksspråkliga är det ont om i Hessel-
mans bok» (dvs. i och y) (s. 19). Hans egna konsonantförlängda belägg 
från Södermanland överensstämmer med riksspråket. »Vart Sorunda 
hör i dialektalt avseende framgår inte av mitt material», skriver förf. 
»Formerna forra och sporr på Sela och skorra i Näshulta visar dock att 
det uppsvenska konsonantförlängningsområdet ligger nära» (s. 20). 

Pihlström gör alltså rent hus med åtskilligt dialektmaterial och med de 
bästa dialektforskare. Fullt så enkelt är det väl ändå inte. Dialektmate-
rialet måste samlas, ställas upp och värderas. Avgörande är inte antalet 
belägg utan om skäl kan anföras för att en form får antas vara genuin, 
rätt uppfattad osv. Arvidis skrivningar bevisar inget om hela Söderman-
land — och Närke? — utan väl endast att hans eget mål hade en del 
variation eller att han kände till en del sådan, närmast från Strängnäs vid 
1600-talets mitt. Ty&n har stort förtroende för sitt material, jfr s. 39. 
Hesselman skriver om målen i Södermanland: »Andra uppsvenska ka-
raktärer uppträda utom i Södertörn också i större eller mindre utsträck-
ning i norra och särskilt nordöstra delen av sörmländska fastlandet. 

I  Jfr om detta landskap Geijer-Holmkvist, Några drag ur Västmanlands språkgeografi s. 
4ff., i SvLm 1929 (h. 188). 
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Längre mot väster och söder inom landskapet avtaga de så småningom, 
och de flesta upphöra alldeles längs en linje eller ett bälte, som löper 
snett genom landet med en bukt mot öster i huvudsaklig riktning nord-
väst-sydost från mälarstranden väster om Strängnäs ned till ett stycke 
väster om Trosa; närmast havet gå de ännu längre mot söder ...» 
(Södermanlands folkmål, i Sörmlandsboken, En skrift om hembygden, 
Sthlm 1918; s. 80f.). Bland drag i detta nordöstliga område anger Hessel-
man »uppsvensk kvantitet i t. ex. tom, tima, skråma med långa vokaler 
eller skott, tenn, lock, droppe, spårr o. dyl. ...» (s. 81). (Vicka finns 
också i Södermanland, jfr ibid. s. 79.) Torsten Ericsson menar att de 
kortstaviga med vokalförlängning utgör »ett bland de mäst betydande 
kännetecknen för södra-västra gentemot det övriga sdml., dock i olika 
omfattning» (Grundlinjer s. 74; jfr s. 79). — Dialektinsamlingen hade nära 
nog bara börjat när Hesselman skrev sina grundläggande arbeten i början 
av seklet. Ett omfattande, ovärderligt material har kunnat insamlas 
sedan dess. Det duger långt. 

Tre ord, bloss, frossa och sporre, har avvikande utbredning av de 
konsonantförlängda formerna (kartorna s. 22, 25, 34). Förf. anser att 
bloss och frossa var »ovanliga ord med dåligt fäste i allmogespråket. De 
långkonsonantiska former som upptecknarna har funnit i dialekter med 
vokalförlängning måste vara avhängiga av lån eller påverkan från riks-
språket» (s. 16f.). »Bloss och frossa var förmodligen ingenting som 
människor använde respektive hemsöktes av i vardagslag» (s. 17). 

Förf. borde ha gjort en saklig utredning. Redan av beläggen i ULMA 
framgår emellertid att man kunde fiska kräftor vid bloss, att man hade 
tredjedagsfrossa, annandagsfrossa och vårfrossa. Det stöder väl inte 
Pihlströms åsikt. Betr. sporre hänvisar jag till Tyd&I s. 113. Det skulle 
föra för långt att här göra den undersökning Pihlström underlåtit. 

Kartorna 
Förf.:s material för kartläggningen är (enl. s. 21) uppteckningar på 
sedeslappar i ULMA, typordlistor (»typordslistor») och Hesselmans 
Upplandsordbok ibid., Envalls, Grips, Isaacssons, Schagerströms, Tise-
lius' och Ty&ns kända framställningar. Det förefaller vara litet dialekt-
material och få monografier. Västmanlandsordboken och Dalabergslags-
ordboken, som inte är i sedes, har väl använts? Förf. har tydligen avstått 
från ortnamnsarkivets dialektordssamling. Eftersom endast kartan an-
vänts för redovisning av dialektmaterialet kan inte t. ex. Herweghr infly-
ta, eller t. ex. hänvisningar till Ty&n, Bucht, Torsten Ericsson, Borg-
ström m. fl. förekomma. Så gammalt dialektmaterial som Herweghrs, 
eller äldre dialektmaterial som t. ex. Gustaf Ericssons eller Grills, måste 
ju utgöra värdefullt stöd vid överväganden om äkta eller oäkta. (Torsten 
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Ericsson nämns över huvud inte i avhandlingen.) Pihlströms metod att 
endast använda kartan manar inte till efterföljd. — Förf. skriver: »Jag har 
inte eftersträvat att placera beläggen i exakt rätt hörn av varje ruta, 
eftersom så stor noggrannhet inte är nödvändig för den översikt som jag 
har velat ge» (s. 21). En sådan inskränkning är inte tillåten; man måste 
kunna lita på att beläggen är rätt placerade. 

Tyvärr är kartorna opålitliga. Jag visar det endast med stickprov från 
de första två kartorna; det skulle förrycka framställningen att påvisa 
felaktigheterna i detalj. 

På kartan över bloss (s. 22) saknas långvokaliska former från Tuna och 
Skedvi och långkonsonantisk form från Folkärna eller Grytnäs (jfr En-
vall, Dalabergslagsm. s. 76, 218).2  Envall anger i Dalabergslagsordboken 
långvokaliska belägg från Norrbärke och Söderbärke; de saknas på 
kartan. Ett belägg från Sala saknas, ett belägg med halvlång vokal från 
Västervåla är inlagt som kortstavigt, ett långvokaliskt belägg från Gun-
nilbo är inlagt med långt s. Kortstaviga belägg på kartorna är f. ö. ofta 
missuppfattade, kortstavighetsområdet är inte så stort som där anges. 
För Södermanlands del saknas långvokalisk form från Blacksta (uppt. T. 
Ericsson 1904), Länna (dens. 1914-15), och möjligen Sköldinge (dens. 
1914), Dunker (dens. 1913), L. Mellösa (dens. 1897), såvida inte L. 
Mellösa hamnat fel på kartan. På kartan över boss (s. 23) saknas enligt 
Dalabergslagsordboken belägg från Enviken och Svärdsjö med långt s 
och långvokaliska former från Vika, Skedvi, Hedemora och Söderbärke. 
Smärre inadvertenser påträffas i Västmanland; så saknas ett långkonso-
nantiskt belägg från Barkarö. Beträffande Södermanland saknas långvo-
kalisk form åtminstone från Flen, Blacksta och Vansö och långkonso-
nantisk form från Länna, Bälinge och Västerhaninge. 

Slutord om den dialektologiska undersökningen 
Avhandlingens dialektologiska del för knappast forskningen framåt. 
Möjligen kan man hoppas att kartbilderna i grovt slår rätt, men det får 
den som vill stödja sig på dem i varje enskilt fall undersöka. Arbetet är 
med andra ord ogjort. 

Pihlström ställer frågan om en viss form slagit igenom därför att orden 
har haft olika utbredning i dialekterna (jfr ovan). Han besvarar själv 
frågan nekande — mosse, -a t. ex. har inte större utbredningsområde än 
drosse och posse; s. 14. Svaret tycks i det hela vara riktigt. Det torde 
som regel vara omöjligt att utifrån formernas utbredning dra slutsatser 
om deras genomslagsförmåga. 

2  Till Envalls avhandling finns numera ett ordregister utarbetat av Sven Söderström, se 
SvLm 1980. 

3-812582 Sv. Landsmål 1981 
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För en historisk undersökning av detta slag måste dessutom kartor 
vara trubbiga arbetsinstrument. Kartor får anses ge rätt ungefärliga och 
översiktliga besked. Den tid de återger är de senaste 100 åren. Men hur 
stor är missvisningen för tidigare skeden, låt oss säga mitten av 1500-
talet? 

Frågan kan kanske aldrig besvaras. Endast ytterligt noggranna demo-
grafiska undersökningar — kanske på individnivå — med särskild hänsyn 
till flyttningsrörelser skulle måhända på allvar kunna belysa frågeställ-
ningen, om än knappast för så gammal tid. Så långt det hittills är möjligt 
att se var rörligheten inte obetydlig i det gamla bondesamhället3  samti-
digt som detta väl också haft en betydande konstans. 

Språkliga förändringar sker långsamt. Det kan därför tänkas att dia-
lektkartan »på ett dunkelt sätt såsom i en spegel» ger vissa linjer och 
huvuddrag. 

Men det kan också tänkas att variationen i Mellansverige en gång var 
mycket större än vad kartan utvisar och att denna ger bilden efter 
variantbortfall och förenklingar. 

Den historiska undersökningen 
Den historiska undersökningen utgörs av ett inledande parti där förf. 
lägger fram en teori om stavelseförlängningen enligt vilken bl. a. ord med 
överlång stavelse först assimilerades med de långstaviga och därpå ord 
med kort rotstavelse övergick i de långstaviga, för »ordlängdsbalansens 
och den systematiska enkelhetens skull» (s. 38). »Stavelseförlängningen 
i svenskan ägde rum huvudsakligen under 1400- och 1500-talet och torde 
ha varit fullbordad i de flesta centralsvenska dialekter i början av 1600-
talet» (s. 36). Inledningsvis hävdar han också att enstaviga kortstaviga 
oftare fått konsonantförlängning i riksspråket än tvåstaviga vilket förkla-
ras av att den ortografiska traditionen utbildades då de enstaviga för-
längts men de tvåstaviga ännu var kortstaviga. Det är på 1500- och 1600-
talen en dominans för de uppsvenska, långkonsonantiska formerna, 
medan det på 1700-talet kom en »mellansvensk-götisk reaktion». S. 
55-78 följer så ordartiklar, där huvudsyftet är »att söka utröna varför än 
den ena och än den andra kvantitetsformen blivit stadfäst i riksspråket» 
(s. 55). Artiklarna bygger på material hämtat från SAOBs arkiv. Förf. 
citerar i materialsamlingarna även Söderwall, men tar Med belägg endast 
från 1500-talet. Materialsamlingarna till ordartiklarna sägs ta upp alla 
belägg från SAOBs arkiv från 1500- och 1600-talen och från 1700-talet då 

3  Jfr så olika undersökningar som Torsten Hägerstrand, En landsbygdsbefolknings flytt-
ningsrörelser, Studier över migration på grundval av Asby sockens flyttningslängder 
1840-1944, i SGÅ 1947, och Sune Åkerman, En befolkning före den demografiska revolu-
tionen, i Karolinska förbundets årsskrift 1977. 
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det gäller de ovanliga orden. I övrigt görs från denna tid och framåt ett 
urval. Förf. citerar få belägg efter 1874 då första upplagan av SAOL 
utkom. Ordartiklarna beskriver huvuddragen av vad materialsamling-
arna har att förtälja om ordens stavning. 

Trots teorin förblir stavelseförlängningens förlopp dunkelt. Det ska 
säkert inte ses så junggrammatiskt som förf. gör. Den överlånga stavel-
sen behöver inte ha försvunnit först. Natan Lindqvist räknar sålunda i 
Studier över reformationstidens bibelsvenska med att överlång stavelse 
bibehålls i vissa ord i NT 1526, däremot inte kort rotstavelse om vokalen 
är a, ä; jfr s. 193f. m. hänv. Dessa vokaler har ju uppenbarligen tidigt 
förlängts. 1 synnerhet var den korta rotstavelsen vanlig i fornspråken 
skriver WesAn, Sv. språkhist. 1 § 78 (annorlunda förf. s. 38). Att den 
försvinner förefaller därför inte kunna förklaras av någon språkets strä-
van efter systematisk enkelhet. Ordlängdsbalansen kan väl inte ha ver-
kat så som sägs. (Om ordlängdsbalansen se Sahlgren i NoB 1930 s. 61ff.) 
Stavelseförlängningen förefaller att ha varit en långsamt fortgående pro-
cess på uppsvenskt språkområde. Isaacsson anger att den korta stavel-
sen på hans tid var stadd i upplösning och att det inte tycktes bero på 
riksspråkets begynnande seger (S. Fjärdhundralands folkmål s. 37). 
Kortstavighet har intill sen tid funnits i ö Västmanland, Sorunda och på 
Blidö (Hesselman, Sveam. s. 7f.). Konsonantförlängningsområdet i n 
Uppland kan rätt sent ha förlorat kortstavigheten. Hur vokalförlängning-
en på mellansvenskt-götiskt område närmare skall tänkas ha skett är väl 
helt oklart. 

Som nämnts tar förf. i beläggsamlingen med belägg från 1500-talet ur 
Söderwalls ordbok. Att därmed i själva verket menas ett urval visar en 
kontroll. På borra finns t. ex. belägg från Peder Månsson som uteläm-
nats. De tycks inte oviktiga eftersom hans landsmansskap har diskute-
rats. Ett belägg borrath finns f. ö. i en hskr som daterats till 1530-40, 
Fsv. leg. 3 s. 89. Eftersom vi här har ett av de få exemplen på tidigt rr är 
belägget av stort intresse. I några artiklar nämns material som är äldre än 
1500-talet. Så skrivs om bloss: »Från mitten av 1400-talet stavas bloss 
ofta med dubbelt s.. .» (s. 56). Det är riktigt. Man inser därav att det 
tidiga materialet har intresse. WesAn skriver f. ö. att »Stavelseförläng-
ningen tillhör väsentligen 1400-talet» (Sv. språkhist. 1 § 78). Jfr förf. själv 
ovan. I själva verket bör man alltså börja leta efter exempel redan på 
1300-talet. 

Intressanta belägg är följande. Det finns ett bloos i ett brev från 
Oppunda häradsting 1408, SDns 2 s. 9. På boss hittar man ett belägg 
boos i Fsv. leg. i en uppteckning från 1434-1450 (Lg 1 s. 46; ej i Valter 
Janssons utgåva). Det finns också två belägg boos i C20 s. 513, 534. De 
är skrivna av hand 1. Samma hand skriver spoor s. 57, 387, 423 (s. 387 
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äv. spor). Om C 20 se Börje Tjäders utgåva av Erik Neuman, Inledning 
till utgåvan av Latinskt-svenskt glossarium efter Cod.Ups. C 20 (SSFS h 
249, bd 45: 6). Denne skrivare har ofta förlängning av vokalen i förbindel-
se kort vokal + k,p,t,s,r, se s. LXI. Språket häntyder på att han stammar 
från v Västmanland, s. LXVI. Formen spoor finns även i Suso (s. 36); 
tiden är slutet av 1400-talet. På dråse finns ett belägg drossan (ack.) i 
Läsning för klosterfolk (s. 125); källan är en avskrift av en översättning 
från 1480 av Jöns Budde. Mossa 'muscus' har två belägg mossa, mosse 
från 1490-talet från Stockholms tänkebok och intressanta är f. ö. beläg-
gen från HHLG (Helga lekamens gille i Stockholm) 2:78, 1517: gaffjach 
mosamannen for moosa jtem sama man j mark for moosa. 

Allt medeltidsmaterial måste ställas upp och diskuteras, annars hänger 
ju framställningen i luften. 

Förf. hävdar att det på 1500- och 1600-talen finns en dominans för de 
uppsvenska, konsonantförlängda formerna. Det vore ju ett spännande 
resultat. Emellertid föreligger faktiskt en klar skillnad mellan or-ord och 
os-ord. Pihlström synes först s. 78 ha kommit till insikt härom. Orden 
borr, fur, -a, får, -a, gorr och spår uppvisar endast 3 belägg med rr från 
1500-talet i förf. :s materialsamling, mot 50 med r; på 1600-talet finns 17 
belägg med rr mot 67 med r. Orden borra, fåra (v.), skåra, sporre, 
sporra, spåra har 8 belägg från 1500-talet med rr mot 26 med r, och från 
1600-talet 16 belägg med rr mot 59 med r. Bloss, boss, moss uppvisar på 
1500-talet 22 belägg med ss, 9 med s, på 1600-talet 28 med ss, 11 med s. 
Dråse, frossa, mosse, -a, påse företer under 1500-talet 21 exempel med 
ss, 22 med s, under 1600-talet 71 med ss, 49 med s. 

Endast i fråga om os-orden föreligger alltså »uppsvensk dominans». 
Vad skrivningarna med enkelt r och s dock står för är mera sällan klart. 
Materialsamlingarna är svåra att få ut något ur mer än själva stavningen. 
Det behövs utredningar om skrivvanorna i varje enskilt verk. Vilka 
författare är uppsvenska, vilka mellansvensk-götiska, vilka är götiska 
men skriver uppsvenskt, vilka är inte alls från uppsvenskt, mellan-
svenskt eller götiskt område? Stavning med enkel konsonant kan dölja 
lång vokal, det finns även möjlighet att långkonsonantisk form avses och 
man får väl också inte glömma att någon gång kortstavig form verkligen 
skulle kunna förekomma. Hur skillnaden mellan or-orden och os-orden 
skall förklaras är väl utan ingående undersökningar omöjligt att säga. 

Finns ingen uppsvensk dominans kan man heller inte tala om någon 
mellansvensk-götisk reaktion. Endast vid os-orden vore det möjligt. 
Och bara vid påse och möjligen dråse kan man dock tala om en sådan vid 
os-orden. 

Förf. ger ej något uttryckligt svar på sina inledningsvis ställda frågor, 
vilkas besvarande jag antagit vara avhandlingens syfte, utom att han 
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anser att utbredningen i dialekterna inte klargör varför än den ena än den 
andra formen slagit igenom i riksspråket. Någon enkel formel som 
förklarar varför stundom uppsvensk, stundom mellansvensk-götisk form 
segrat tycks heller inte kunna uppställas. Varför säger vi då inte lika 
gärna t. ex. måse, posse och sporr i dagens högspråk? 

Vid ordet bloss slår skrivningar med ss tidigt igenom; redan under 
medeltiden finns benägenhet härför. Ett stöd för formen har säkert varit 
att Bibeln 1540-41 hade ss. Boss är svagare belagt på 1500- och 1600-
talen men skrivs huvudsakligen då och senare med ss. Förf. skriver: 
»Med tanke på att boss i motsats till bloss inte är ett litteraturord är det 
underligt att inte folkmajoritetens uttal med lång vokal slog igenom i 
skriftspråket under 1700-talet» (s. 57). Förklaringen kunde kanske vara 
att ordets uttal känts vulgärt. Man kan jämföra med att det syd- och 
västsvenska moss skrivs så fast formen »knappast har något dialektalt 
underlag» (s. 62). Det 8-haltiga ljud som uppkommit ur fsv ö har troligen 
motarbetats, jfr WesAn, Svensk språkhist. 1, § 154. Dråse har mest ss-
skrivningar fram till Sahlstedt. Att Sahlstedt väljer formen dråse synes 
avgörande, som förf. menar s. 58. Det äldsta belägget på frossa är frosa 
1578, från 1600-talet överväger ss-former och från 1700-talet finns nästan 
enbart sådana. Mosse, -a har någon övervikt för enkelt s på 1500-talet, 
ungefär lika mycket s som ss på 1600-talet, allt fler ss på 1700-talet; jfr 
förf. s. 63f. Har den sydliga uttalsformen ansetts vulgär? Påse skrivs 
under 1500- och 1600-talet alltmer med ss. Sahlstedt valde formen påse 
och det fanns då en trend till förmån för den formen, förf. s. 67. Borr 
skrivet med rr är ovanligt under 1500-talet men ökar efter hand. Sahl-
stedt valde formen borr och det synes ha betytt mycket. Vid verbet 
borra synes däremot Bibelns stavning varit normgivande in på 1800-
talet. Ordet fura heter i ett litet område i n Uppland och s Dalarna furru 
o. likn.; de många furu för väntat fura tyder väl på att stavningen är 
inlärd. Orden får, fåra, s. 74f., 87f., ger också en lektion i hur mycket 
Bibelns stavning betytt. Gorr får sin nuvarande form först genom SAOL; 
se förf. s. 75 f. Vid subst. och verbet skåra finns hela tiden i skymundan 
skrivningar med rr. Ordet spår skrivs endast en gång med rr under 1500-
talet, sedan ökar antalet fall. Sahlstedt valde ordet spår, men sporr 
konkurrerade »ännu ett halvsekel efter Sahlstedts ordbok 1773, om 
också med tiden allt mindre framgångsrikt» (s. 78). Spåra är belagt 
endast en gång under 1600-talet; rr-formerna är få och Sahlstedt väljer 
spåra. Sporre får från 1500-talet oftare rr-stavning. Sahlstedt skriver 
sporre och sporra och det slår snabbt igenom. 

Så långt konturerna kan skönjas synes alltså Bibeln 1540-41 haft 
betydelse för de äldre skrivningarna, därnäst säkerligen en gammal 
inställning att språkarten i Mellansverige varit föredömlig. Sahlstedt har 
spelat en stor roll för den slutliga utvecklingen. 
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En undersökning som Pihlströms är emellertid i händerna på det 
använda materialet. Som Hilding Pleijel utrett i en rad skrifter har utom 
Bibeln även Psalmboken och Katekesen varit folkläsning i äldre tid, 
länge särskilt de sistnämnda.4  Vilken annan litteratur, teologisk, medi-
cinsk eller på annat sätt världslig, lärobokslitteratur o. dyl. har varit vida 
spridd och föredömlig för de litterata? Vad skulle en excerpering av 
otryckt material, exempelvis sådant som Ståhle anträffat och använt i 
Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens svenska diktning, kun-
na ge för att nyansera bilden? 

SUMMary 

Karl Axel Holmberg, On Swedish words with short root syllables, containing old 
Sw. ör, ös. 

In Old Swedish, as in all old Scandinavian languages, a great number of words 
had, instead of a long syllable a short syllable consisting of a short vowel + a 
short consonant. This remains in some dialects but not in standard Swedish. 

The question of how this short syllable has developed has interested many 
scholars. In a recently published dissertation, Kortstavighet och stavelseför-
längning, Sven Pihlström discusses words which once had a root syllable con-
taining ör or ös. In his introduction Pihlström presents the words in question. 
Then he makes a dialect-geographical and a historical investigation to find out 
why in some words (as in påse, spår) a long vowel whereas in others (as in 
mosse, sporre) a long consonant has been established. 

The reviewer criticizes the author for not having selected the words discussed 
consistently. He also criticizes the way in which the dialect investigation has 
been undertaken. The historical investigation, which can also be criticized on 
many counts, consists, to a considerable extent, of word-articles. The material is 
derived from the SAOB archives. No doubt the Bible of 1540-41 played a great 
part in the establishment of the forms, as did probably the opinion that the 
language of "Middle Sweden" was worth imitating. For the final codification of 
the forms the influence of the famous grammarian Abraham Sahlstedt 
(1716-1776) is quite evident. 

4  En samlad framställning föreligger i Hustavlans värld, Kyrkligt folkliv i äldre tiders 
Sverige, Sthlm 1970. 



Ljud på band 
Att spela in rätt och bevara betryggande 

Av Torsten Or&us 

Inledning 
Bandspelaren har på senare år nära nog blivit var mans egendom. Nya 
typer, konstruktioner och fabrikat strömmar oavbrutet ut i marknaden, 
billigare och dyrare, bättre och sämre. På samma sätt som kameran har 
bandspelaren alltmer tagits i forskningens och det seriösa samlarintres-
sets tjänst. Som instrument för språkforskningen efterträdde den gram-
mofoninspelningen redan i början av 1950-talet. 

Lika litet som man bland arkeologer, konstforskare och andra an-
vänder den enklaste och billigaste kameran när man tar sina bilder för 
vetenskapligt studium, lika litet duger vilka bandspelare, band och mik-
rofoner som helst för den som gör inspelningar för motsvarande ändamål 
eller som helt enkelt vill rädda »ögonblicket åt framtiden», alltså bevara 
en röst eller en situation åt sina efterkommande. Men varken för den 
som fotograferar eller den som spelar in räcker det med bra teknisk 
utrustning. Kunskap och övning betyder minst lika mycket. En enkel 
apparat i händerna på en kunnig och erfaren person ger bättre resultat än 
aldrig så avancerade instrument hanterade av den som slarvar med både 
teknik och arbetssätt. 

En föreställning som man ofta möter är den att musik ställer högre 
krav på inspelningen än tal. Det må vara sant i många fall, men i 
praktiken måste lika höga kvalitetsanspråk ställas när det gäller inspel-
ning av tal för dokumentation och analys. En annan lika gammal och lika 
felaktig föreställning är att man i efterhand kan höja originalinspel-
ningens kvalitet. Detta går nämligen inte alls. Visserligen kan man med 
hjälp av filter skära bort eller dämpa en del brus, trafikbuller och annat 
men samtidigt drabbar beskärningen också talets ljud, särskilt s-ljud och 
andra detaljer i det övre registret, till skada för återgivningen i högtalare 
eller hörlurar av den ljudmassa som via mikrofonen faktiskt kommit in 
på bandet. För den som i framtiden lyssnar till det filtrerade talet blir det 
svårt att höra rätt och att få en riktig uppfattning av det tal och den röst 
som en gång fångades av mikrofonen. 
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Det inspelningsarbete som följande framställning handlar om är det 
som görs ute i fältet, i skiftande miljöer och situationer, och som är 
betydligt svårare att utföra än det som sker i en studio med stationär 
utrustning. 

Val av apparat och band 
dagens stora utbud av bandspelare och tillbehör är det lätt att gå vilse 

bland allt som finns att få om man utan vidare faller för smarta försäl-
jares locktoner. Det hela ter sig så enkelt; det mesta sker rent automa-
tiskt om man får tro annonser och broschyrer. 

De bandspelare man numera har att välja mellan är av två huvudtyper: 
rullbandspelare och kassettbandspelare. Skillnaden dem emellan består 
främst i det ljudbärande bandets beskaffenhet och hastighet. 

Ljudbandet är ett tunt plastband som på den ena sidan är belagt med 
ett magnetiskt, ljudregistrerande skikt, oftast bestående av järnoxid, 
men på senare tid även av andra material. Bandets andra sida är helt 
opreparerad. Vid inspelning får man på tonbandet ett magnetiskt möns-
ter som svarar mot de signaler som spelas in. Vid uppspelning avkänns 
det inspelade mönstret av ett magnethuvud och återges i högtalaren. 
Bandet kan sedan raderas och användas på nytt. Vid ny inspelning på 
samma band sker denna radering automatiskt. Undvik att använda tidi- 
gare inspelade band vid ny upptagning, eftersom raderingen av den 
gamla inspelningen kan bli ofullständig. När det gäller kassettbandspela-
re måste man komma ihåg att kromdioxidband inte kan raderas, om inte 
bandspelaren är utrustad med ett speciellt raderhuvud för denna typ av 
band. I det dokumentära insamlingsarbetet arbetar man uteslutande med 
s. k. monobandspelare, alltså inte stereo-. 

Både rullbandspelare och kassettbandspelare har sina bestämda för-
och nackdelar. Huvudskillnaden mellan dem är det sätt på vilket ljudet 
lagras, på bandspole eller i bandkassett, och bandets hastighet och 
bredd. På rullbandspelaren kan man göra inspelningar på olika hastighe-
ter. De anges i cm eller tum per sekund, 4,75 cm = 1 7/8", 9,5 cm = 3 3/4" 
och 19 cm = 7 1/2". Kassettbandspelaren har en enda hastighet, 4,75 
cm/sek. = 1 7/8" sek. Den ger dessutom endast begränsade möjligheter 
till redigering och långtidsarkivering. Skall en inspelning som gjorts på 
kassettband bevaras för framtiden, bör den kopieras från kassett till 
rullband (arkivband). 

På rullbandspelaren däremot kan inspelning göras direkt på arkivbe-
ständiga band. Inspelningar, som inte skall bevaras någon längre tid och 
vars ljudkvalitet inte har någon större betydelse, kan mycket väl göras 
på kassettbandspelare. Däremot är rullbandspelaren avgjort lämpligare 
om hög teknisk kvalitet eftersträvas. Avsikten med inspelningen får 
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,STOC < OLM 
Bandhastighet 19 cm =7 1/2 , 
inspelning på hela bandbredden. 

STOCKHOLM  4u.), 

 

Bandhastighet 9,5 cm = 3 3/4", 
inspelning på halva bandbredden (2 spår). 

STOCK)101  

Bandhastighet 4,75 cm= 11/2" (2 spår). 	t 

5 T 0 C K HOLM  
6.25,,,,,, 

Bandhastighet 19 cm =7 'b", 
inspelning på 1/4 av bandet (4 spår). 

STOCNNOLPI 

Bandhastighet 4,75 cm = 1 1/2" (4 spår). 	st 

rocKHoui 	 .3,1,0orkm 

Bandhastighet 4,75 cm = 1 1/2", 
inspelning på kassettbandspelare (2 spår). 

Exempel på inspelningar med varierande hastigheter och spårbredder. Skissen visar att 
ljuden kommer att ligga betydligt tätare ju långsammare bandet löper. Även val av olika 
spårbredder påverkar ljudet. 

avgöra valet av bandspelare. På grundval av egna försök kan jag hävda 
att inspelning på rullbandspelare vid högsta hastighet (19 cm/sek.) ger 
vida bättre kvalitet än inspelning på kassettbandspelare med samma 
mikrofon och under i övrigt lika betingelser. 

Rullbandspelare 
Rullbandspelarens band är omkring 6,25 mm brett, och på högklassiga 
apparater kan man använda hela bandbredden till ett enda magnetspår. 
De vanligaste apparaterna arbetar med två eller fyra spår. På det bara 
hälften så breda kassettbandet finns två spår som vardera har en största 
bredd av 1,5 mm. Stor bandbredd och hög bandhastighet är alltjämt ett 
grundvillkor för god ljudupptagning. 

Fördelar: Speltiden kan man variera som man vill inom den ram som 
bandhastighet, bandlängd och spårantal anger. Ljudkvaliteten kan man 
påverka genom val av bandhastighet och spårbredd. Redigering och 
klippning av band är möjlig. 



Helspårsinspelning (rullbandspelare). 

Raderhuvud 	 Inspelnings- och avspelningshuvud 

Raderat spår 
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Tvåspårig inspelning (rullbandspelare). 

Fyrspårig inspelning (rullbandspelare). 

Å 
L5222 	 17:2=752Z/ZZZZZZ 
, 111 JJJJJJJJJ  

117777,77,,,,Å, 

Tvåspårig inspelning (kassettbandspelare). 

Bild 2. Inspelning på en eller flera kanaler med rullband- och kassettbandspelare. 

Nackdelar: Ofta är rullbandspelaren tung och otymplig. Även de por-
tabla modellerna är relativt tunga i jämförelse med den lätta och bekvä-
ma kassettbandspelaren. Rullbandspelaren är mera komplicerad att an-
vända; det kan bl. a. vara besvärligt att snabbt och korrekt lägga in 
bandet i bandspelaren. 

Kassettbandspelaren 
Kassettbandspelaren har på grund av sitt låga inköpspris och sin lätthan-
terlighet fått stor spridning. Detta har medfört en uppsjö av inspelningar 
av skiftande karaktär och kvalitet. Alltför många upptagningar som av 
intresserade amatörer erbjuds våra traditionssamlande institutioner till 
arkivering måste refuseras på grund av undermålig teknik. Man förbiser 
att kassettbandspelaren precis som alla andra bandspelare kräver kun-
skaper och noggrannhet hos den som gör inspelningen. Man måste också 
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komma ihåg att den aldrig når upp till rullbandspelarens ljudkvalitet, 
även om den kompletteras med en högklassig mikrofon. Kassettband-
spelaren bör inte ses som en ersättning för den vanliga rullbandspelaren 
utan snarare som ett komplement. Man bör vara medveten om att en 
kassettbandspelare arbetar med en enda och mycket låg hastighet och 
med en mycket smal spårbredd (magnetspår, kanal: 1,5 mm). Kassett-
bandet är ungefär hälften så brett som ett standardband (för rullbandspe-
lare). Dess totala bredd är 3,8 mm men man använder knappat hälften av 
denna bredd, eftersom kassettbandspelaren är konstruerad för två spår. 

Fördelar: Lätt att hantera, enkel laddning med bandkassett, lätt och liten 
till formatet. 

Nackdelar: Endast en hastighet och därtill mycket låg, tunna band som 
ej tål någon längre tids lagring och som även slits ned mycket snabbt om 
de avlyssnas ofta. Många kassettbandspelare är försedda med inbyggd 
mikrofon som ger ett dåligt resultat. Kassettbandspelarens tonhuvud 
kräver dessutom inställning med större precision än rullbandspelarens 
och behöver därför oftare översyn. 

Olika bandtyper 
För rullbandspelaren finns det i marknaden idag ett otal bandfabrikat av 
varierande längd och tjocklek. Man bör undvika de tunnare banden, som 
har åtskilliga nackdelar. Det är alltför lätt att töja dem vid spolning, 
hastig uppbromsning osv., och då förvrängs det inspelade ljudet. Tunna 
band kan också lätt trassla sig vid snabbspolning; detta gäller både rull-
och kassettband. Vid arkivering kan det uppstå eko på banden beroende 
på magnetisk överföring från ett bandvarv till det intilliggande varvet. 
Fenomenet brukar kallas kopieringseffekt eller bandeko. Tunna band 
som en längre tid efter inspelningen legat orörda utsätts lättare för 
bandeko än tjockare. Med hänsyn till risken för bandeko är det en fördel 
om rullband som spelats in på full bandbredd eller på endast ett spår 
förvaras utan att återspolas. Snabbspolning före lagring kan vara skadlig. 

Utvecklingen på bandsidan är explosiv. Av de talrika bandsorter som 
numera saluförs är det en del som man inte bör välja, om man avser att 
spara sin inspelning för framtiden. Det finns t. ex. band som rekommen-
deras på grund av lågt eget brus. De har beteckningen LH-band (Low 
noise och High output). Genom att göra magnetskiktet tunnare och mera 
finkornigt har man reducerat egenbruset hos tonbanden, men tyvärr har 
detta skett på bekostnad av lagringsdugligheten. Den som vill bevara 
sina inspelningar en längre tid bör därför använda tjocka band, s. k. 
arkivband eller standardband. De finns kanske inte alltid i lager hos 
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Bild 3. Spärrflikar i bandkassett. Om en flik bryts av, kan inte radering eller inspelning ske 
på motsvarande kanal. 

radiohandlaren men han tar hem dem. Låt Dig inte övertalas att ta 
tunnare band! De kan inte ersätta standardbanden. 

Kassettbanden tillverkas i olika längder och har beteckningarna C 60, 
C 90 och C 120. Siffrorna anger den totala speltiden i minuter; C 60 
betyder att man kan spela in 30 min. på vartdera av de två spåren på 
bandet, alltså sammanlagt 60 min. Använd alltid det tjockaste bandet, 
C60, eftersom de tunnare kassettbanden, C90 och C 120 har dålig 
lagringsduglighet. 

Även av kassettbanden förekommer det ett antal olika typer med olika 
sammansättningar av det magnetiska skiktet. De benämnes F (Ferro), M 
(Metall), K (Krom) osv. Det sistnämnda bör ej användas på sådana 
kassettbandspelare, som ej är utrustade med tonhuvud för denna typ av 
band. 

Kassetter hopfogade med skruvar är att rekommendera. Undvik ni-
tade eller helt gjutna kassetter. Skulle bandet krångla, fastna eller trassla 
sig i kassetten, kan man med viss händighet ordna upp det, om kassetten 
går att öppna. Kassetten kan säkras mot radering av det inspelade. På 
kassettens ena långsida finns två flikar (se bild 3). Genom att bryta av en 
av dessa eller båda förhindrar man nyinspelning och därmed oavsiktlig 
radering. 

Mikrofoner 
För att banda ett ljud så verklighetstroget som möjligt behöver man en 
bra mikrofon. Detta gäller båda typerna av bandspelare. Mikrofonen 



Ljud på band 45 

Bild 4. Inspelning med rundtagande mikrofon. 

som medföljer bandspelaren är i regel inte av någon högre kvalitet. 
Undvik att använda den mikrofon som är inbyggd i kassettbandspelaren. 

När det gäller vanliga s. k. reportagemikrofoner har man i princip två 
modeller att välja på. Den rundtagande mikrofonen (kulan), t. ex. Senn-
heiser MD21, är känslig för ljud i alla riktningar. Den användes i lokaler 
där akustiken är dämpad (se under Akustik, nedan). Den är också lättast 
att använda därför att den kan hållas i ett fixerat läge. Den andra 
modellen, den riktade mikrofonen (t. ex. Sennheiser MD42I), har ett 
upptagningsområde som liknar en njure (som också är symbolen för 
denna mikrofon). Den är känslig för ljud framifrån, medan ljud från sidan 
och bakifrån dämpas. Den riktade mikrofonen användes i lokaler där 
ekot är starkt, t. ex. i kök, större rum och salar eller där störande ljud i 
görligaste mån måste avskärmas. Har man störningskällan bakom mikro-
fonen, kan störningarna minskas betydligt. Den riktade mikrofonen är 
ibland svår att använda eftersom den fordrar lugn och mild behandling 
vid ändring av dess läge. Man måste hela tiden rikta den mot den 
talande, och mikrofonstörningar kan därvid uppstå. I marknaden finns 
också mikrofoner som har både kulans och njurens upptagningsområde. 
En sådan är t. ex. AKG D19C. Med ett enkelt handgrepp kan den ändras 
från den ena funktionen till den andra. »Halsmikrofoner» (s. k. lavalier-
mikrofoner) av olika fabrikat och prisklasser finns också och kan ibland 
vara enda förutsättningen för en god inspelning, om sagespersonen är 
orolig och har svårt att sitta stilla. Dessa mikrofoner kan hängas runt 
halsen eller fästas på bröstet på sagesmannen. 
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Bild 5. Inspelning med riktad mikrofon. 

Inspelningsmiljöns beskaffenhet får avgöra vilken mikrofontyp som 
skall användas. Man kan ofta välja inspelningsmiljö så att den passar till 
den mikrofon man har med sig. 

Viktigt är att man vid köp av mikrofon kontrollerar att denna verkligen 
passar till apparaten. Ange alltid bandspelarens fabrikat. 

De ovan nämnda mikrofonerna är dynamiska, de behöver ingen yttre 
spänning för att arbeta, utan det räcker med den förstärkning som finns i 
bandspelaren. Till en s. k. kondensatormikrofon fordras en särskild för-
stärkare. 

Mikrofonhållning 
Dålig mikrofonföring medför dålig kvalitet. De flesta mikrofoner är 
känsliga för yttre mekanisk påverkan. En mikrofon som man håller i 
handen kan ge störningar i form av knäppningar och sprakanden. Sådana 
kan elimineras, om man låter mikrofonsladden ligga i en ögla i den hand 
som håller mikrofonen. Viktigt är också att man håller mikrofonen 
stadigt utan att krama den. Man undviker då uppkomsten av mekaniska 
ljud i mikrofonens hölje. Man skall alltid rikta mikrofonen mot ljudkällan 
(den talande). Både diskant- och basljud får då sina rätta värden. Om 
man vid inspelningen besväras av starka störningar som det inte går att 
tysta, bör mikrofonen hållas närmare den talande. Tänk på att en ökning 
av endast ett par decimeter av mikrofonavståndet ger stora förändringar 
i ljudstyrkan, eftersom denna ändrar sig kvadratiskt i förhållande till 
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avståndet. Använder man mikrofonstativ och meddelaren har svårt att 
sitta stilla, kan det vara svårt att hålla ett korrekt mikrofonavstånd. 
Bättre är då att hålla mikrofonen i handen och följa med i sagesperso-
nens rörelser. Ett mera exakt avstånd kan då hållas. Idag har många 
bandspelare automatisk utstyrning (styrkereglering) av det inspelade 
ljudet. Man kan då själv inte påverka utstyrningen utan får noga passa 
mikrofonen. Där manuell utstyrning är möjlig, bör man använda sådan. 

Undvik att blåsa i mikrofonen när du testar apparaturen. Utandnings-
luften innehåller fukt som lätt kan vålla skador på mikrofonens mem-
bran. Knäpp hellre helt lätt på mikrofonen eller räkna ett, två, tre osv. 
Håll alltid själv mikrofonen. Låt inte de talande själva eller andra ovana 
personer hålla den. 

Planering och metodik 
En grundförutsättning för ett bra resultat är att man verkligen känner till 
och kan hantera sin apparatur. Därför är det av största vikt att man före 
en inspelning tränar och övar ett flertal gånger med bandspelaren, expe-
rimenterar med volymutstyrningar, prövar olika mikrofonplaceringar 
och mikrofonavstånd samt provar rumsakustik av olika slag. 

Med tanke på att vår teknik aldrig står stilla utan ständigt utvecklas 
och förbättras, är det viktigt att man vid varje inspelningstillfälle utnytt-
jar på allra bästa sätt den teknik som man har till förfogande. Jag vill 
påstå att varje inspelningstillfälle är unikt. Man skall se inspelningen som 
någonting man inte kan göra om. Endast bästa möjliga utrustning bör 
användas och det på ett riktigt sätt. Har man inte tillgång till en rullband-
spelare, måste man göra det bästa möjliga med en kassettbandspelare. 
När man lärt sig sköta sin apparatur, kan man börja planera det egentliga 
arbetet, nämligen inspelningen. 

Planering av besök hos sagesmän kan göras på olika sätt. Ett är att 
genom en kontaktperson på den ort där inspelning skall göras anmäla sin 
ankomst och på så sätt få hjälp, ett annat är att själv söka upp sagesman-
nen direkt. Viktigt är i bägge fallen att man ej planerar in för många 
besök på en och samma dag. Ett besök måste få ta tid. Det är en 
förutsättning för att erhålla ett gott resultat. Kanske vill sagespersonen 
eller hans familj bjuda besökaren på kaffe, och ett »Nej tack» kan 
försvåra kontakten mellan intervjuare och meddelare. Man bör ta god tid 
på sig för att upprätta kontakt med den som skall intervjuas. 

Från stationär inspelning i studio bortses här. Våra traditionsinspel-
ningar sker ute i fältet och oftast hemma hos den som spelas in (sages-
mannen, informanten). Sagesmannen finner sig bäst tillrätta i sin natur-
liga miljö. Att flytta honom (eller henne) till en främmande plats, exem-
pelvis hem till den person i bygden som man har till kontaktperson är 
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sällan lyckat. Skulle det ändock hända att kontaktpersonens hem blivit 
»huvudkvarteret» för inspelningar, bör man förhindra att dit kallas 
många personer samtidigt. Det bästa är att göra en inspelning på tu man 
hand. Två informanter kan gå bra, om de kan föra en dialog med 
varandra och inte faller varandra i talet. Erfarenheten visar att intervju-
aren uppnår bästa kontakten med berättaren om han är ensam. Ibland 
händer det att släktingar eller goda vänner vill närvara vid inspelningen 
och då endast som lyssnare. Även detta bör undvikas. Det kan verka 
hämmande på sagesmannen att ha någon med vid inspelningen. Likaså 
kan den situationen uppstå att sagesmannen och lyssnaren har olika 
uppfattning om något. Det har hänt att lyssnaren rättat meddelaren, och 
efter ett sådant påpekande kan meddelaren tystna. Alltså, inga åhörare 
med vid intervjun. 

Vi på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) gör både 
föranmälda och oanmälda besök. Viktigt är att man vid dessa redogör för 
sagesmannen och om så befinns lämpligt också för anhöriga till denne 
vem man är och vilken institution man tillhör och att man är ute på ett 
insamlingsarbete i vetenskapligt syfte. Helt nödvändigt är detta, om det 
är första gången man träffar sagesmannen. Om vårt syfte är att göra en 
dialektinspelning och vi vet eller hör vid vårt besök att personen ifråga 
talar god dialekt, är vi försiktiga att nämna detta, eftersom dialekten kan 
vara en känslig fråga för vissa personer. Många kanske försöker undvika 
dialekten om de blir uppmärksamma på den. ULMA utför inspelningar 
som ett led dels i sina dialektundersökningar, dels i sina etnologiska 
undersökningar. Särskilt vid de förra är det givetvis en fördel om inter-
vjuaren talar samma dialekt som sagesmannen. Denne förleds då inte så 
lätt att använda riksspråkliga ord och vändningar. När vi bekantat oss 
med sagespersonen, redogör vi närmare för vårt ärende och det viktigas-
te: att vi önskar spela in samtalet. Man skall vara helt ärlig mot sagesper-
sonen, alltid tala om att inspelning pågår och inte försöka göra hemliga 
inspelningar exempelvis genom att dölja apparaturen. Nästa moment blir 
att placera sagespersonen och apparaturen på lämpligaste ställe. 

Akustik 
Ett kyrkorum är ett exempel på lokaler med svår akustik på grund av den 
långa efterklangen (ekot) i rummet. Här måste man mycket noga kontrol-
lera att inte ekot gör inspelningen otydlig för lyssnaren. För ett bra 
resultat krävs rätt typ av mikrofon (riktad) och rätt mikrofonavstånd. 

Det vanliga rummet har efterklang beroende på volymen, utform-
ningen av rummet, materialet i väggar, tak och golv, möbleringen osv. 
En heltäckande matta och ett draperi absorberar ljud, ekot dämpas. Ett 
kalt rum ger mer efterklang än ett möblerat. 
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Inspelning utomhus är många gånger att föredra framför inspelning 
inomhus under svåra förhållanden. Här har man ingen efterklang och 
kan använda den mera lättskötta rundtagande mikrofonen. Besvärande 
vind kan elimineras med en vindhätta på mikrofonen. 

Inspelningslokal 
Ur akustisk synpunkt är en kammare eller ett mindre rum bästa inspel-
ningslokalen, men oftast är köket den käraste platsen för sagesmannen. 
En regel är att man inte skall flytta en person i onödan, men eftersom 
köket har en svår akustik, brukar vi på ULMA, om vi märker att 
sagesmannen är »flyttbar», be att få göra inspelningen i något angränsan-
de rum. Tekniskt är det också enklast på det sättet. Miljön är dämpad 
och riskerna för störningar (t. ex. eko) är små. Om sagesmannen inte vill 
flytta på sig, görs inspelningen där han befinner sig. Inga långa övertal-
ningsförsök som kan skapa irritation bör förekomma. 

I kök kan finnas kylskåp, tickande klockor och andra störande ljud. 
Intervjuaren får försöka placera sig så att han i görligaste mån har 
störningarna bakom sig och på så sätt eliminerar dessa. En starkt tick-
ande väckarklocka i närheten av mikrofonen kan störa inspelningen 
mycket kraftigt. Vi märker inte klockan vid inspelningstillfället, men vid 
avlyssning av bandet upptäcks det starka tickandet, som stör hela inter-
vjun mycket kraftigt. En annan »ljudkälla» som man måste vara upp-
märksam på är knarrande stolar. Alla ljud noteras lika starkt av bandspe-
laren beroende på att mikrofonen lyssnar monofoniskt. Den kan inte 
lyssna selektivt, den har inte samma fina förmåga att sortera bort vissa 
ljud som våra öron har. Det är viktigt att veta, att mikrofonen uppfattar 
den miljö vi befinner oss i på ett helt annat sätt än vad våra öron gör. 
Man kan komplettera bandspelaren med ett par hörlurar och lyssna via 
mikrofonen. Man upptäcker då de här bristerna och kan vid inspelningen 
justera mikrofonavstånd, miljöstörningar etc. Motstånd mot att använda 
lurar är stort, men idag finns smidiga och nätta lurar som inte är så 
dominerande. Har man en medhjälpare vid inspelningen, bör den som 
sköter bandspelaren använda lurar och på så sätt rätta till tekniska 
felaktigheter i inspelningen. Därför bör man se upp med miljöljud så att 
de inte dominerar en för övrigt bra inspelning. Miljöljud kan ibland vara 
motiverade, men de bör dämpas vid inspelning för vetenskapliga ända-
mål. För stora ingrepp kan dock störa meddelaren. Det är viktigt att 
observera hur hans reaktion blir. Det gäller att hålla en lagom balans 
mellan de tekniska kraven och de psykologiska hänsynen till sagesman-
nen. 

Vid inspelning i kök är riktad mikrofon att rekommendera. En sådan 
kräver något mera arbete än en rundtagande. Den riktade är inte så 

4-812582 Sv. Landsmål 1981 
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Bild 6. Om inspelning sker i ett mindre rum, är en rundtagande mikrofon att föredra. 
Arkivarie Rune Västerlund i samtal med Mina Eriksson i Grythyttan. Foto förf. 

»vid» i sin upptagning. Man måste hela tiden vända mikrofonen mot den 
som talar (bild 5 och 7). Mikrofonavståndet bör ej vara för stort, om man 
vill ha en någorlunda ekofri inspelning. Ett bra avstånd är i regel 20-30 
cm, men man får pröva sig fram. Bäst justeras avståndet med lyssning 
via mikrofon och lurar. Ett för kort mikrofonavstånd kan ge andnings-
puffar. Detta kan förhindras med att ett vindskydd sätts på mikrofonen. 

Innan inspelningen påbörjas, bör man se till att sagesmannen sitter 
bekvämt och skönt. Sitter han bra, så sitter han också i allmänhet stilla. 
Man bör få honom att slappna av. Det finns människor som alltid är 
något nervösa, sitter kanske långt fram på stolen och tar inte ryggstödet 
till hjälp. Efterhand sjunker berättaren tillbaka mot ryggstödet och då 
blir mikrofonavståndet för stort. Håller man mikrofonen, kan avståndet 
korrigeras (se sid. 46 Mikrofonhållning). / 

Placeringen av bandspelaren är viktig. Den bör inte finnas i meddela-
rens synfält. Helst bör den som sköter mikrofonen inte samtidigt ha hand 
om bandspelaren. Det är då risk för att han nervöst tittar på denna en 
stor del av tiden. Hans nervositet kan smitta av sig på sagesmannen som 
blir osäker, varav följden blir att samtalet går trögt. Använder man 
bordsstativ för mikrofonen, är det en dödssynd att placera mikrofon 
och bandspelare på samma bord. Vibrationer och ljud från bandspelaren 
förstärks mycket kraftigt i mikrofonen. Är man två om att sköta inspel- 
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Bild 7. Vid inspelning i stora lokaler med eko använder man helst en riktad mikrofon. 
Arkivarie Margareta Källskog samtalar med Kurt Andersson i Västernäs, Väddö. Foto 
förf. 

ningen, har man de bästa förutsättningarna att få en bra teknisk kvalitet 
på upptagningen. Den ene sköter mikrofonen och den andra bandspela-
ren. Medhjälparen vid bandspelaren kontrollerar under inspelningen 
ljudkvaliteten via hörlurar eller högtalare. Det sistnämnda förutsätter att 
bandspelaren placeras i något annat rum än de talande. Håll alltid i 
minnet att vår strävan måste vara att upptagningen i tekniskt hänseende 
skall göras så bra som omständigheterna medger. 

Tala inte i onödan! 
Intervjuaren bör vara försiktig med att själv tala mycket. Det är sages-
mannen som skall tala. Det räcker ofta med att nicka instämmande och 
vid lämpliga tillfällen förtydliga med ett ja eller nej. Det gör ofta ett 
irriterande intryck på lyssnaren, om intervjuaren slår sönder meddela-
rens berättelse med ofta återkommande »jasså», »nähä» osv. 

För inspelningsprotokoll! 
Innan inspelningen avslutas, tar man upp alla väsentliga uppgifter om 
den talande: namn, yrke, födelseår, födelseort, tidigare bostadsorter, ev. 
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också uppgifter om utbildning (skolgång) och språklig bakgrund (moders-
mål). Även kortfattade uppgifter om föräldrar (födelse- och bostadsort) 
och om andra personer som kan vara av betydelse för inspelningen bör 
noteras. Också uppgift om hur man får använda bandet spelas in. Till-
stånd för uppspelning och publicering kan vara bra att ha i framtiden. 

Dessa uppgifter kan sedan ligga till grund för det inspelningsprotokoll 
som är nödvändigt för att inspelningen lätt skall kunna bedömas och 
användas. Förutom personalia skall protokollet ge en kort beskrivning 
av situationen vid inspelningstillfället, redovisa störningar av olika slag 
som kan ha påverkat talaren, andra personers närvaro vid inspelningen 
osv. 

Bedömning och användning underlättas väsentligt om protokollet 
dessutom innehåller mer eller mindre utförliga uppgifter om inspelning-
ens innehåll. 

Märk själva bandspolarna (kassetterna), inte endast kartongerna, med 
sagesmannens namn, inspelningsplats och datum. Gör man inte detta, 
föreligger risk för att inspelat material tappas bort. Erfarenheten talar för 
att sådan märkning är viktig. 

Inspelningsetik 
Man får aldrig glömma sitt ansvar mot dem som talat i mikrofonen. 
Missbruk av en inspelning kan leda till tråkiga konsekvenser både för 
sagesman och intervjuare. Den som medverkat vid en inspelning skall 
känna sig trygg och veta att inspelningen inte utnyttjas på olämpligt sätt. 
Takt och diskretion får här aldrig eftersättas! 

För offentliga arkiv och institutioner gäller bestämmelserna i sekre-
tesslagen SFS 1980: 100 7 kap. 24 §: »Sekretess gäller för uppgift i 
upptagning som har dialektologiskt eller etnologiskt innehåll och som har 
gjorts eller anskaffats för vetenskapligt ändamål, om det kan antas att 
den, som har lämnat uppgiften eller som uppgiften avser, eller någon 
honom närstående lider men om uppgiften röjs. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år.» 

Skötsel av bandspelare 
Moderna bandspelare är i stort sett underhållsfria om de vårdas och 
sköts rätt. Viktigt är att man håller bandspelaren ren från damm och 
smuts. Kontakten mellan magnethuvudet och bandet måste vara perfekt. 
Ett dammigt och smutsigt tonhuvud ger vid inspelning ett distorderat 
(förvrängt) och vid uppspelning ett mörkt och dämpat ljud utan höga 
frekvenser. Håll också raderhuvudet rent. Dammavlagringar ger dålig 
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radering, vilket kan få katastrofala effekter vid inspelning. Nedsmuts-
ningen blir mindre, om kassettbandspelarens bandlucka hålles stängd. 
Radiohandeln har olika rengöringsvätskor för tonhuvuden. Använd inte 
metallföremål vid rengöring av bandspelaren. Användes bandspelaren 
ofta, bör apparaten ses över av fackman, förslagsvis två gånger per år. 
Därvid skall tonhuvudenas inställning kontrolleras. Felaktig inställning 
av dessa ger dova inspelningar. 

Kopiering 
Att göra en kopiering låter enkelt men är mera komplicerat än vad man 
tror, om man eftersträvar en kopia som i tekniskt hänseende är nästan 
lika bra som originalet. Viktigt är att man använder bandspelare som 
tekniskt passar ihop och att dessa är i god kondition. 

Man måste vara noggrann när man spelar in men minst lika noggrann 
då man kopierar. Det finns stora risker för att man förstör goda original-
inspelningar genom slarvig kopiering. Ett vanligt fel är att kopian låter 
mörk, brusig eller distorderad. Detta kan bero på att de bandspelare som 
använts ej haft riktig inställning av tonhuvudena. Vid kopiering skall 
därför uppspelning helst göras från den apparat man använt vid inspel-
ningen. 

OBS! Man kan inte höja kvaliteten i efterhand genom att gå upp ett 
steg i bandhastighet vid kopiering, eftersom kvaliteten är begränsad till 
den som finns på originalbandet. Man kan med fördel göra tvärtom. Gör 
man arbetskopior som inte är så viktiga, kan man göra dem med en lägre 
hastighet för att vinna i bandekonomi. Man har fortfarande sitt högkvali-
tativa originalband kvar, som man kan göra kopior av och som man inte i 
onödan bör nöta. 

Arkivering av band 
Bandens lagringsegenskaper har förbättrats med tiden, men fortfarande 
gäller att det tjockaste bandet har de bästa lagringsmöjligheterna. Ju 
tunnare bandet är, desto sämre är lagringsbeständigheten och desto 
lättare kan bandeko uppstå. Det senare kan i viss utsträckning förhindras 
genom att man spelar (ej snabbspolar) banden någon gång ibland (t. ex. 
en gång varje år). Den maximala livslängden för tonband kan inte förut-
sägas. Laboratorieprov på standardband (arkivband) av dagens kvalitet 
visar att de håller sig i gott skick under relativt långa perioder, 15-20 år, 
under gynnsamma lagringsförhållanden. Oriktig förvaring av band kan 
förkorta livslängden avsevärt. Detta är särskilt märkbart på kassettband. 
Förändringar kan här uppstå inom några timmar. För kassettbanden 
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gäller därför att de vid arkivering måste kopieras till rullband om man 
skall räkna med någon längre lagringstid. 

Följande lagringsbetingelser rekommenderas: 
Förvaring vid en temperatur av 18-20°C. Temperaturväxlingar skall 
undvikas. Direkt solljus är skadligt. 
Fuktighet i förvaringsrummet mellan 45 och 55%. 
Förvaring på plats där ingen eller ringa risk finns för uppkomst av 
magnetfält. Sådana kan bildas i närheten av högtalare, elledningar, 
radioapparater osv. 
Förvaring i kartonger så att banden skyddas mot damm. 
Förvaring stående. 

Några viktigare punkter rörande inspelning 
Använd ej tunna band. För rullbandspelare: standardband (arkiv-
band) eller Lp-band. Absolut inte Dp-band, Triple-band. Vid inspel-
ning med kassett använd C 60. 
Använd nya band vid inspelning. Använder man band som tidigare 
använts och ej avmagnetiserats, kan detta ge förödande resultat om 
inspelningsapparatens raderhuvud ej fungerar till 100%. 
Använd helst hastigheten 7½" (19 cm)/sek. eller lägst 33/4" (9,5 
cm)/sek. Gör inspelning på högst två spår. 
Mikrofonavstånd kan variera något. Omkring 20-30 cm rekommen-
deras. Experimentera! 
Använd vindhätta vid inspelningar utomhus. 
Låt aldrig sagesmannen själv hålla i mikrofonen. 
Håll bandspelaren ren och i trim. 
Placera inte bandspelaren i närheten av sagesmannen, som kan bli 
distraherad av den. 
När inspelningen är klar, använd aldrig bandet för uppspelning vid 
demonstration eller föredrag, och låna aldrig ut bandet för sådana 
ändamål. Använd kopior. 
Klipp aldrig i originalband. 
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Summary 
Torsten OrdMs, How to record on tape and preserve the recordings 

In the above article, the author, who is keeper of the archives at the phonogram 
department of the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, gives 
advice on how sound recordings should be made and kept: which types of 
recorders, tapes and microphones one can choose, how a recording should be 
planned, what the recording premises should be like, what information should be 
contained in a recording report, what imles apply to recorded material in public 
institutions, how one looks after a tape recorder, and also something about the 
copying and storing of tape recordings. 



Från den sydsamiska ordboken 
Av Sven Söderström 

När detta nummer av SvLm kommer ut, föreligger utgiven första delen 
av Gustav Hasselbrink, Siidlappisches Wörterbuch (SLW). Denna ord-
bok ingår i Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur 4. Första delen, som 
rymmer 496 sidor, omfattar en sydsamisk grammatik (Einleitung, 
Transkription, Lautlehre, Formenlehre, Wortbildungslehre) samt ett av-
snitt ur den egentliga ordboken (fram t. o. m. ordetflyteedh). Tryckning 
av andra bandet pågår. Ordboken kommer att omfatta åtminstone tre 
band. 

En nordist som biträder vid utgivningen av en ordbok i samiska 
kommer helt naturligt att fästa sig vid ord och företeelser i samiskan som 
ur hans synvinkel är intressanta. Jag vill här och i kommande nummer av 
SvLm ta upp några sådana ord till behandling. Urvalet är givetvis högst 
subjektivt. 

1. Ackja — upplysningar ex silentio 
Den som intimt förknippar ordet ackja med samiskt språk och samisk 
kultur, överraskas av att ordet inte är belagt i SLW. 'Släde' heter på 
sydsamiska gier'etse, men också orden diikke (släde av renskinn), 
guppe, luokke, sjleärraa (jfr sv. släde, i norrl. dialekter är oblik form 
slä(d)a generaliserad), tjiigke (jfr sv. kälke) och uvne betecknar olika 
slags slädar. 

I 1pL heter 'ackja' kieris, i 1pN geres, i lpK kieres. Ett akio kan 
visserligen återfinnas i Lindahl & Öhrling, Lexicon lapponicum (utg. 
1780), vars ordförråd i stor utsträckning är sydsamiskt (umesamiskt), 
men »beror säkerligen på ett misstag av lexikonets författare» (Wiklund 
1911). Wiklund har troligen rätt. Visserligen kan man i lexikonet finna 
andra exempel på ord som aldrig senare påträffats i samiskan (t. ex. 
perme 'snara', jfr fl. permi 'dets.'), och hur detta skall tolkas, vet jag 
inte. Men att en beteckning på ett för samerna så viktigt föremål skulle 
ha försvunnit på den korta tiden av 100-150 år, syns mig föga troligt. I 
sitt svensk-samiska register tar Lindahl & Öhrling under släde (lapp-
släde) upp endast kerres. 

Hämtad ur Lindahl & Öhrling är väl den uppgift om ett akio i lp. som 
SAOB av år 1898 lämnar. Där sägs ackja vara lån ur lp., som tagit upp 
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ett urno. *akjo av samma rot som verbet åka. (I stort sett samma uppgift 
finner vi hos Tamm.) Enligt Wiklund 1911 måste emellertid det sv. ackja 
vara lån av fi. ahkio, som — »om det alls är lånadt» — går tillbaka på ett 
urno. *askiön- (h i nutida fi. har ofta utvecklats ur ett urfi. g eller z — se 
Hakulinen 1941 s. 50f.). Wiklund 1917-20 skriver utan förbehåll: »aus 
urn. *askiön; norw. eskja 'Kasten'». Hellquist 1922 följer SAOB, medan 
Hellquist 1939 uppger det vara lån från fi. ahkjo vilket i sin tur skulle 
vara lån antingen av urno. *akjö eller »snarast» av urno. *askjö. Samma 
uppgifter återkommer i Hellquist 1948. Så sent som 1962 meddelar de 
Vries under ekja (s. 170) ett 1pN akio, akje. de Vries hänvisar till 
Thomsen 1869 s. 170, som visserligen uppger att det skulle finnas ett 
»lap. akio, akje traha lapponica, sIxde» men som ingalunda säger att 
ordet skulle vara av nordsamiskt ursprung. Formen akio har Thomsen 
säkert fått efter Lindahl & Öhrling. Varifrån han hämtat akje, vet jag 
inte. Ordet finns inte hos Leem.1  Möjligen har Thomsen genom ett 
missförstånd tagit upp denna form från Rydqvist 1857, som han hänvisar 
till och som s. 221 skriver: »I vårt lands nordligaste trakter kallas en 
släde akja, akje, äkja.» 

Av ahkio uppger den finska etymologiska ordboken (SKES, 1955) de 
dialektala formerna ahkioin, ahkiva och ahke. Att ordet uppträder under 
en rad inhemska avledningssuffix talar närmast för att vi har att göra 
med ett finskt arvord. Enligt SKES finns detta ord också i ostjakiskan 
under olika former. Men även där lämnas den felaktiga uppgiften att 
samiskan i Sverige skulle äga ett ord akio, akia (efter SAOB?), som 
skulle vara ett lån antingen ur norrl. dialekter eller ur finskan. Hakulinen 
1946 s. 25 (liksom Collinder 1955 s. 2) anser fi. ahkio vara ett arvord 
alltsedan uralisk tid. 

I norrl. dial. finns ordet ackja under skiftande former (a = lmalf. a, a, 
n, a): åttji fem. Överkalix (bsg. åttjia); åttje el. åttjä fem. Lycksele (bpl. 
åttjiän), Dorotea, Fredrika, Vilhelmina, Åsele, Anundsjö, Arnäs, Bo-
dum, Edsele, Fjällsjö, Trehörningsjö, Tåsjö, Borgvattnet, Ragunda; ack 
fem. Skorped (bsg. åcka); åttj fem. Stensele, (a-) Örträsk, Frostviken, 
Ström; neutr. Nordmaling, Långsele, Sidensjö, Trehörningsjö (»föråld-
rad form»); Unanders uppgift akkj neutr. el. fem. (väl Nordmaling) och 
Sidenbladhs Akj (väl Anundsjö) avser ett uttal attj eller ackj; åttji mask. 
Arjeplog, Arvidsjaur, Norsjö (genus?), Sorsele (genus?); åttje neutr. 
Burträsk, Degerfors (genus?), Sorsele, Sävar, Umeå. 

För Nordmaling uppger Helge Norgren i sin ordsamling en för neutrer 
oregelbunden obpl. åttjer och en lika oregelbunden bpl. åttjen; dessa 

Däremot finner vi det hos 1. A. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog (Chra 1887), som 
s. 14 skriver: »Akio, s. Sv. traha, RensIxde (jfr gerös).» Friis har tydligen fått ordet från 
Lindahl & Öhrling. 
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pluralformer hör hemma i det fem. paradigmet. Regelbunden obpl. skulle 
vara attj, möjligen åttja. I en dialekttext använder Norgren formen åttja i 
ett sådant sammanhang att den kan vara antingen regelbunden bpl. av 
ett neutr. typ dike eller också bsg., dvs. ackja som svagt fem. 

Ordet finns icke i Norsk ordbok och tycks inte finnas i norska dialek-
ter. På norska kallas denna släde vanligen kjerris eller pulk. 

Den stora variationen i genus, accent och böjning visar att det i de 
norrländska dialekterna rått osäkerhet om hur ordet skall behandlas, 
något som i sin tur tyder på att ackja i dessa dialekter är ett lånord som 
upptagits utan förmedlan av riksspråket. Eftersom ordet inte kan återfin-
nas i norska dialekter eller i samiskan, är det bara finskan som kan 
komma ifråga som långivare. Detta stämmer också väl överens med 
Wiklunds antagande att vi har att göra med ett lån ur finskan. 

En särbetydelse av ttji 'ackja' återfinns i Överkalix, där Carin Pihl 
har upptecknat betydelsen 'oordentlig kvinna'. En närliggande betydelse 
finns enligt Nykysuomen sanakirja i finskan: 'iso, kömpelö rumilus, 
löntys, laiskuri', dvs. 'stort klumpigt åbäke, kluns, lat människa'. Suo-
men murteiden sanakirja (Ordbok över Finlands dialekter) har meddelat 
mig, att ordet ahkio eller ahkioin betyder 'lat' (väl = 'lat människa') 
allmänt i norra Tavastland och Satakunda och i södra Österbotten. 
Däremot är tydligen denna betydelse inte belagd i Tornedalen eller 
finska Lappland. Det geografiska avståndet talar i viss mån mot att 
särbetydelsen 'oordentlig kvinna' i Överkalix skulle ha uppstått genom 
påverkan från finskan. 

Det har icke klargjorts, varför ett fl. ahkio i rikssvenskan omdanats till 
ackja. Enligt SAOB används ordet i skrift först 1555. I ett brev från 
Gustav Vasa till Lars Olsson Björnram i Finland förekommer obpl. 
Acchier. Den äldsta singularform som upptas i SAOB möter vi hos 
Spegel i hans arbete Guds verk och vila (år 1685): Akkian. Ett äldre 
belägg finns hos Tornmus (död 1681), som använder skrivningen Acchian 
(se SvLm 17.3 s. 56). Säkra belägg på genus neutrum finns i SAOB 
endast i ett par pluralformer (från 1698): ackie, acki. 1 mål där det 
riksspråkliga sbst. aska — liksom i de flesta av Finlands svenska folkmål 
— heter asko måste det falla sig naturligt att uppta fl. ahkio under formen 
ackio el. dyl. och därtill bilda en hyperkorrekt riksspråklig form ackja. 
Därvid har den för svenskar svåruttalade förbindelsen -hk- förenklats till 
-ck-. Men ackja finns inte upptåget i Ordbok över Finlands svenska 
folkmål, och det är därför svårt att visa att rikssvenskan fått ordet över 
finlandssvenskan.2  

2  Hos Johannes Schefferus, Lapponia. Id est, regionis Lapponum et gentis nova et 
verissima descriptio (Francofurti 1673) s. 254, återfinns en form som kunde motsvara ett 
finlandssv. *ackio. S. beskriver en större typ av samisk släde och slutar: »Et hoc quidem 
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Man kan också fråga sig, varför de norrl. dialekterna liksom rikssven-
skan föredragit ett finskt ord framför det samiska gier'etse eller kieris. 
Emellertid tyder den samiska slädterminologien enligt AsbjOrn Nesheim 
1964 s. 216 på att samerna fått sin slädtyp från finnarnas förfäder. Det 
lpS gier' etse »seems to be identical with Olonets-Carelian kiäräilsii 
'bundle, parcel; crooked thick tree'. The Carelian word was probably 
originally used of the 'skinsled' [----].» Även det i modern svenska 
vanligaste ordet för båtsläden, pulka (1pU bulhkaa, 1pL pul'hU, lp 
butke, ordet saknas i SLW), är synbarligen av finskt ursprung (se SKES 
pulkka) och talar för att både svenskar och samer fått sina benämningar 
på denna släde från finnarna. Jfr Nesheim 1967 s. 158. 

En helt riktig skillnad mellan den svenska och den samiska termen 
gjorde Pehr Högström redan år 1747 (s. 104): »Desse slädar kallar han 
]: lappen] Keres; af hwilka en del äro större, dem han brukar til lass, och 
en del mindre tu l at åka sjelf uti. Wi kalla dem ackijor eller ackar, hwilket 
ej är tagit af Lapska språket, utan lärer wara et Swenskt öknamn (af Ack 
eller Ok).» Skillnaden mellan svensk och samisk terminologi framhäves 
också av Petrus Lzestadius s. 138: »Det åkdon, som efter rehn begagnas, 
kallas på svenska attjia, på lapska kerres.» 

2. Balse 'höjning i marken' — sv. pals(e) 
De samiska ord som upptagits i sv. riksspråk är icke många, kanske ett 
dussin. Men SLW:s balse är ett sådant. Det är identiskt med SAOB:s 
pals eller palse 'på myrmark i subalpina områden: torvkulle bildad gm 
inverkan av ständig tjäle'. Enligt SAOB kommer det ytterst »(gm för-
medling av nordfin. dial.) av lulelapska palsa upphöjning i myr». 
SAOB:s första belägg är hämtat ur Geologiska föreningens förhandlingar 
1910, s. 195, där förf. Thore Fries och Erik Bergström i en not säger sig 
vilja »fixera en ny beteckning och efter den finsktalande befolkningens 
namn på desamma kalla dem palsar». Sin undersökning gjorde de i 
Karesuando och den nordligaste delen av Jukkasjärvi socknar. I obest. 
sing.invänder de formen palse (s. 197). 

Enligt SKES finns ordet i Nordfinland (Peräpohjola) under formen 
palsa och är i fl. ett samiskt lånord. I 1pL heter det pal'sa 'torr, låg ås 1. 
upphöjning på myr; upphöjning i terrängen', i 1pN beitså pål'så 'stor 
tue; liten myrhaug' och i lpE polssa 'dets.'. Ordet finns alltså inom de tre 

genus unum est vehiculorum, quibus Lappones utuntur. Prxter istud fabricant & aliud, 
quod appellant achkio.» Högström s. 104 not menar att S. betraktade achkio som ett 
samiskt ord. Satsen »quod appellant achkio» skulle då översättas: »som de [dvs. lapparna] 
kallar achkio». Emellertid torde man lika gärna kunna översätta satsen med »som man 
[dvs, folk i Norrland] kallar achkio». 
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stora samiska dialektgrupperna sydsamiska, centralsamiska (bl. a. 1pL 
och 1pN) och östsamiska. 

Den samiska som talas i Jukkasjärvi och Karesuando är tornesamiska. 
Den befolkning som Fries och Bergström träffade där bör ha varit 
åtminstone tvåspråkig och talat samiska och finska. Det synes mig 
sannolikt att denna befolkning i sin finska tagit upp ordet som en 
terminus technicus och därvid behållit det samiska uttalet med ett mörkt 
»dunkelt» a som andra vokal. De båda vetenskapsmännen har uppfattat 
detta a som ett e (eller snarare som ett schva) med formen palse som 
följd.3  När SAOB uppger, att ordet ytterst kommer av ett lulesamiskt 
ord, är detta inte helt korrekt, eftersom det skapats inom tornesamiskt 
område. Författaren till SAOB:s artikel, som är tryckt 1952, har tydligen 
funnit ordet hos Grundström, Lulelapsk ordbok band 2 (tryckt 1950), 
men förbisett att det från Karesuando och norra Jukkasjärvi, där Fries 
och Bergström verkade, är många mil till lulesamiskt område. 

Den sv. formen pals har synbarligen bildats från den i litteraturen 
troligen vanligare pl. palsar, som ju lämnar läsaren i ovisshet om obest. 
sg. är ett tvåstavigt palse eller ett enstavigt pals. 

3. Dalgedh 'åka på skidor efter dragren' — sv. tolka 
Enligt SLW är dalgedh upptecknat i Vilhelmina, Meraker och Härjeda-
len. Det finns i Lindahl & Öhrling som Tålket, i 1pU som ~gut, i 1pL 
som tål' kåt och i IpT som dåtgat.3  Märkligt nog finns det inte upptaget 
vare sig i Nielsens stora ordbok över nordsamiskan eller i Itkonens över 
östsamiskan. Det saknas också i SKES och i Nykysuomen sanakirja, ett 
förhållande som talar för att det i finskan kan finnas på sin höjd som ett 
dialektord. I det svenska Hietaniemis finska dialekt är det belagt under 
formen tolkata. 1 det nordligare belägna Junosuando upplyser oss ett 
svar på ULMA:s frågelista 24 (Skidor, snöskor, skridskor m. m.) att 
'tolka' hette ajaa sivakkaen päällä, dvs. 'köra på skidor'. Detta och 
verbets form talar enligt min mening för att tolkata i Hietaniemi är lånat 
från rikssvenskan eller en svensk dialekt. 

Det äldsta belägget på verbet tolka i SA0Barkiv är från Leestadius år 
1831: »(L ap p e n) hade väl en kör-rehn, men ingen attjia, utan han 
rännde och höll sig fast i tömmen, hvarigenom han åkte ändå, när rehnen 
sprang. Detta sätt att åka kallas på lappska tålkåt [---].» Dess äldsta 

3  Att IpS ha/se ändas på -e, beror icke på inverkan från svenskan. 1 sydsamiskan 
motsvaras tvåstaviga lule- och nordsamiska ords a i andra stavelsen i regel av e. Se K. B. 
Wiklund, Lärobok i lapska språket, Uppsala 1901, s. 270. 

Belägget är hämtat ur Olavi Korhonens svensk-samiska ordbok. Enligt benägen upplys-
ning av Korhonen avses därmed IpT. Detta ord torde vara identiskt med beläggen från IpL, 
IpU och IpS. Lagercrantz uppger för Könkämä, alltså IpT, ett rarnic&" (7635: 2). Att 
detta senare verb innehåller ett preaspirerat k, är påfallande. 
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belägg i svensk form är hämtat ur Wiklund 1899 s. 30: »Ett sätt att åka, 
som någon gång användes, då man vill komma fram, är att `tålka', 
d. v. s. stående på skidor låta draga sig af en ren.» Nästa belägg i 
SA0Barkiv är hämtat ur Nordisk familjebok, band 38, av år 1926: 
»Tolka är af lapskt ursprung (lapp. tålkot) och afser urspr. skidåkning 
efter ren.» Ordet kan sägas vinna burspråk i svenskan under 1920-talet. 
Collinder 1932 s. 58 skriver: »Ett ord som på sista tiden kan sägas ha 
blivit ett riksspråksord i Sverige är tålka 'åka skidor efter häst', av 
lapska tålkåt 'åka skidor efter ren'.» 

l en kort artikel i Sv.D. 1924 B20.1 s. 8 skriver K. B. Wiklund: 4---]  
I Norrbotten har ordet sedan länge tillbaka varit känt och använt av 
svenskarna, vilka lånat det från lapparna, och i det här laget är det väl 
fast rotat nere hos oss. [---] I det nuvarande Lulelapska skriftspråket 
stavas det visserligen med å, men vi skola ju skriva svenska och inte 
lapska och i svenskan torde ord av denna typ i regeln skrivas med o. 
Låtom oss då stanna kvar vid 'tolka'.» Frånsett belägget hos Collinder, 
stavas ordet med o efter 1924 i alla belägg i SA0Barkiv. 

I SAOL 1900 och i Svenska Akademiens ordförteckning över svenska 
språket 1916 saknas tolka i denna betydelse, medan vi i SAOL 1923 
finner tolka 'åka skidor efter häst'. Alla senare upplagor av SAOL har 
tagit med ordet. Av de etymologiska ordböckerna saknas det i Hellquist 
1922, medan det med hänvisning till Wiklunds ovan nämnda artikel är 
upptaget i Hellquist 1939: »'stå på skidor efter häst'; i sv. form först i 
Norrbotten; lån från lapska tålkåt [----].» I Hellquist 1948 är satsen »i 
sv. form först i Norrbotten» borttagen i artikeln om tolka. I Levander-
WesAn 1932 sägs, att det är »ett nordsv. dialektord», i andra och tredje 
upplagan 1961 och 1969 med tillägget »av likbet. lapska folket». 

Påståendet att tolka hör hemma i norrländska dialekter, då särskilt i 
norrbottniska, härrör uppenbarligen från Wiklund och bör granskas ut-
ifrån vår kunskap om dialekterna. I OSD:s och DAUM:s ordsamlingar 
förekommer ordet inte alls, i ULMA:s — frånsett Norrtjärden tbZrk samt 
en uppteckning från Fredrika — finns det endast som excerpter ur svaren 
på frågelista 24, där ordet direkt efterfrågas. Av Norrbottens svensk-
språkiga socknar, där tolkning skedde främst efter häst och av ungdomar 
på fettisdagen, finns belägg från Nederluleå (tdgek) och Töre (t~). Vi 
bör emellertid lägga märke till, att i en uppteckning från Nederluleå heter 
att varken »åksättet eller namnet höra dock till mina tidigaste minnen». I 
frågelistsvaren från Västerbotten saknas ordet helt och hållet.5  Vid 
förfrågningar i Västerbotten (Bureå, Jörn, Skellefteå) har jag fått upp-
gifter om att barn och ungdomar brukade tolka (Mik) på fettisdagen. I 

5  1 ett frågelistsvar från Skellefte skärgård av år 1931 (ULMA 3304:4 s. 5) sägs att »ppilk, 
tolka, det gjorde man vanl. på fettisdagen». Sagesmän i Skelleftebygden tycks 

numera anse, att Milk snarast betyder 'gå försiktigt, smyga sig fram'. 



62 Sven Söderström 

Sunnanå, Skellefte socken, sägs att förmögnare folk på fettisdagen kun-
de leja häst av bönderna för tolkning. Från Ön i Ume socken har jag fått 
en uppgift att man på fettisdagen kunde se kavallerister rida på älvens is 
med ungdomar (från staden?) tolkande efter sig. Från Lappland är det 
endast en svenskspråkig sagesman, hemmahörande i Fredrika, som läm-
nat uppgifter om tolkning. I ett svar på frågelista 24 säger han, att 
ungdomar brukade tolka på söndagarna, och i sin ordsamling skriver 
han: »Da vi exera feck ve takk ättä ryttara iblann ...» 1 Nordmaling 
begagnades detta färdsätt mig veterligen inte alls av bönderna. I Anund-
sjö kunde enligt ett frågelistsvar samerna stå på skidorna efter renar, och 
då blev det sagt att »dåmm tåhllke = tolka», men efter häst förekom det 
inte. Vid förfrågan meddelas från Edsele, att det på ortens dialekt heter 
talka och att det enda kända fallet då en icke same skulle ha tolkat var 
när en yngling som gjort rekryten vid kavalleriet i Umeå på skoj med en 
kamrat tolkade till kyrkan. Från Fjällsjö har jag fått uppgiften, att det 
heter taka och att Backeherrskapet tolkade bl. a. på fettisdagen. 

Denna genomgång visar att verbet tolka är synnerligen svagt belagt i 
norrländska dialekter. I Edsele och Fjällsjö ändas det på -a i stället för på 
väntat -e,, i Edsele innehåller det t. o. m. tunt /. I Norrbotten, Västerbot-
ten och Lappland drabbas det visserligen av ljudlagsenlig apokope, men 
alla där anförda former kan tolkas som till dialekternas fonotax anpas-
sade lånord. Jfr Nederluleå tåa med Nederluleå råkk *rolka 'gulröd 
gyttja på myrar och i bäckar'. Bruket att tolka har med undantag av 
Norrbottens kustland och norra Västerbotten uppenbarligen varit ovan-
ligt bland bondebefolkningen och förknippas med kavallerister eller 
samer. Varför har då Wiklund och efter honom andra sagt, att det lånats 
in i norrbottniska och norrländska dialekter? Svaret ligger i ett brev från 
Frans Bergvall i Edsele, som berättar hur en same en gång kom till ett 
bröllop i Utaneda tolkande efter en stor rentjur. do lapa åkte ffbeti cete, 
retz, sa d8m [väl = lapparna] at dsm talka. När Wiklund umgicks med 
samerna, talade de förmodligen ofta svenska. Samerna använde den 
försvenskade formen tolka och sade naturligtvis att det hette så på 
svenska. Wiklund antog då att tolka normalt hörde till de norrbottningars 
språk som hade svenska som modersmål och huvudspråk. Excerpterna 
för SLW innehåller åtskilliga hänvisningar till förment svenska dialekt-
ord, vilka i själva verket är samiska ord som i försvenskad form brukats 
av samerna, när de talade svenska. Exempel finns under byjf e 'tjurved', 
där Wiklund i sin uppteckning hänvisar till jämtska »by», och under 
deägaa 'stång i kåtan', där Hasselbrink hänvisar till ett dialektalt »täka». 
Den svenska som samerna förr talade var säkerligen till ljud-, form- och 
satslära samt ordförråd påverkad av det samiska modersmålet. I littera-
turen finns om den endast sparsamma upplysningar.6  

Om det s. k. borgarmålet, som brukades vid handel mellan samerna och det svenska 
borgarskapet, se Pehr Högström s. 77 samt I. Ruongs kommentar i samma arbete s. xxxitt. 
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Frågan hur det samiska dalgedh — tål'kåt blev ett riksspråksord, trots 
att det hade så svag förankring i de sv. dialekterna, återstår att besvara. I 
det ovan anförda materialet skymtar svaret. Ordet och bruket har uppen-
barligen spritts genom att försvaret nyttjade tolkning som medel för 
förflyttning. Krigsarkivet har haft vänligheten att meddela mig, att det i 
Förslag till skidlöpningsinstruktion för arma' 1914, Kap. III § 16, står att 
läsa: »Skidlöpares förflyttning efter uppsutten ryttare benämnes tålk-
ning.» I en hemlig bilaga av år 1909 utgörande Förslag till tillägg till 
exercisreglemente för kavalleriet för utbildning å skidor och uppträdande 
vintertid heter det däremot: »Skidlöpares förflyttning efter häst, vilken 
köres av skidlöparen, benämnes skidkörning.» Ordet skidkörning (som ej 
finns i SAOB) användes här i en betydelse som är snävare än den som 
tolkning har. Vilket ord armén använde för 'tolkning' före 1914, är därför 
ovisst. Det är dock enligt min mening sannolikt, att befäl inom försvars-
makten, inspirerade av samernas svenska eller möjligen av Wiklund 
1899, med framgång i riksspråket infört detta praktiska lånord från 
samiskan. 

4. Duorge 'björk-, granris' — sv. dial. dorg, darj, dare etc. 
Ordet duorge betyder enligt SLW 'ris av björk eller gran, särsk. sådant 
som man täcker kåtans golv med'. Belägg finns från hela det sydsamiska 
området. Samma ord återfinns i IpU duar'ga, 1pL tuor' ka, 1pN duor'gå, 
IpE tuorga, IpK trifgkm ), IpTer tirgIc(A), där det överallt betyder 'ris, i 
sht sådant som används på kåtans golv'. Som synes är ordet belagt i det 
samiska området från Röros i söder till Polmak vid Tana älv i norr och i 
öster till tersamiskan, den östligaste av de samiska dialekterna på Kola-
halvön. 

Även i de norrländska dialekterna t. o. m. södra Lappland och Ånger-
manland är ordet väl belagt: däri Överkalix, Nederkalix, Nederluleå, 
Edefors; dårg Norrfjärden; dårg- Arjeplog; dorj Sorsele; dårj Arvids-
jaur, Jokkmokk, Sorsele, Edsele, Fjällsjö, Ramsele; darg Lövånger; 
dan, -e Burträsk, Jörn, Skellefteå, Umeå; darj Lycksele, Stensele, 
Sävar, Vilhelmina, Åsele, Anundsjö, Arnäs, Mo, Multrå, Nordmaling, 
Sidensjö, Trehörningsjö, Ullånger; (a = lmalf. a, a, a, n). Unander s. 6 
uppger (för Nordmaling?) darg el. dorg och Sidenbladh s. 35 (väl för 
Anundsjö) dårj. Genus är alltid neutr. Betydelsen är företrädesvis 'gran-
ris', ibland 'barr' eller 'enris, enkvist' och någon gång också 'tallkvist'. I 
Medelpad och östra Jämtland finns en särbetydelse: dörj neutr. Attmar, 
Holm, Njurunda, Selånger, Stöde, Torp 'ved- och höavfall', dårj Borg-
vattnet (genus?) 'ruttnat vedskräp, vedavfall', Ragunda (neutr.) 'avfall, 
smått skräp', dorj Revsund (neutr.) 'höavfall'. 

I Norsk ordbok finns ett dorg fem. 'barkvister, agner, avfall; jord, 
mose og ris til å tekkja ei kolmile med'. Belägget är hämtat ur Ross, där 
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det uppges som hemmahörande i Nordtröndelagen. Något belägg på 
ordet dorg finns enligt uppgift inte i Norsk MålfOrearkiv. 

I Finlands svenska dialekter finner vi enligt Ordbok över Finlands 
svenska folkmål (i manuskript) ett dorg (döri Närpes, dorj västra Åbo-
land — o = å). Ordet är belagt i mellersta och södra Österbotten, i 
Ålands skärgård (Åboland) samt i Ingå, Borgå och Mörskom i Nyland. 
Genus är i regel neutr., frånsett Lappfjärd, Petalax och Sideby i södra 
Österbotten, där ordet uppges vara mask. I Vittisbofjärd, den sydligaste 
av de svenska socknarna efter Bottniska viken, i Åboland och i Nyland 
betyder det 'avfall, skräp, hörester, agnar, möda efter vedsågning och 
-huggning, sopor, smolk (t. ex. i ögat)'. I Åboland och Nyland kan det 
dessutom betyda 'smuts, orenlighet (t. ex. i ull)', och från Vörå i mellers-
ta Österbotten till Sideby i södra är betydelsen 'tät småskog, busksnår, 
granruskor och ris i fiskeverk i sjö el. å'.7  

I sv. dialekter finner vi ett verb dorga med betydelsen 'bullra, gorma, 
kälta, starkt bemöda sig, skynda'. SAOB tar upp ordet och hänvisar för 
dess etymologi till no. dialekter dorg 'lopp', som enligt Torp är rotbe-
släktat med vårt verb draga. 1 sv. dial. är verbet belagt i Halland, 
Småland, Östergötland, Västmanland, Uppland, Dalarna, Gästrikland, 
Hälsingland och Medelpad. Ett par belägg har jag funnit i Ångermanland 
(Fjällsjö om en hunds skällande, Anundsjö hos Sidenbladh s. 35 'träta, 
mana på') och ett enda från Västerbotten (av J. A. Linder i ULMA 
149: 24). I Ström, Jämtland, finns upptecknat ett darj mask. 'stort ovä-
sen'. Hit torde också höra Hammerdal darj mask. 'småslantar' och i uttr. 
hall darjen 'sköta musiken t. ex. på bal'. I fi.-sv. mål är ordet väl belagt 
med de rikssv. betydelserna. Dessutom finner vi i de fi.-sv. dialekterna 
ett dorga med betydelserna 'ostäda; gloppa (snö)'. 

Det synes mig troligt, att verbet dorga är ett helt annat ord än dorg 
'granris'. Härför talar det förhållandet att verbet har en annan utbred-
ning än substantivet. Men också betydelserna 'skynda, väsnas' är svåra 
att föra ihop med dorg i betydelsen 'ris'. Betydelsen 'avfall, skräp' hos 
dorg i Medelpad, Jämtland och i det svenska Finland kan utan större 
svårigheter förklaras ur betydelsen 'granris'. Utbredningen tyder på, att 
det är fråga om betydelseförskjutningar i utkanterna av ordets utbred-
ningsområde. Påfallande är att vi i Österbotten finner en 'granris' mera 
närliggande betydelse, nämligen 'busksnår, granruskor och ris', medan 
den förhärskande betydelsen i Åboland och Nyland är 'avfall, skräp'. 
Det i Nyland östligaste belägget för dorg är från Mörskom nordöst om 

I fl. dialekter finns ett ord tura, turo, som bl. a. betyder 'skräp, smolk, häxkvast, gammal 
vassrugge, gran- och enris kring fiskeverk i sjö'. Detta ord har visserligen i stort sett 
samma betydelser som det fl-sv. dorg, men av formella skäl är det svårt att sammanföra 
orden. 
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Borgå, där ordet uppges betyda 'skräp, smolk (i ögat), smuts (t. ex. i 
ull)' 

Enligt SKES finns i fl. dialekter ett torko 'ris och kvistar som bredes 
på kåtans golv'. Inte bara betydelsen utan också beläggsorterna, Enonte-
kiö, Jukkasjärvi och Vittangi, där befolkningen vid sidan av finska i stor 
utsträckning talar samiska, pekar på att detta torko är identiskt med 1pN 
duor'gå. SKES lämnar öppet, om torko är ett fl. arvord eller ett lån ur 
nord. språk över samiskan. Collinder 1965 s. 76 identifierar emellertid 
det samiska dorg med cheremissiskans tor 'torra kvistar' och ostjakis-
kans tuyar 'barr, ris' och betraktar det som ett arvord från fenno-ugrisk 
tid. 

LpS duorge betecknar en för de nomadiserande samernas kultur ty-
pisk och nödvändig företeelse, ris på kåtagolvet. Detta förhållande är i 
och för sig inget bevis på att duorge — dorg är ett samiskt ord. Som 
jämförelse kan nämnas att den i lpS vanligaste benämningen på skida, 
dreävgaa, tydligen är ett lån ur nord. språk och motsvaras av sv. truga. 
Men detta ord har en begränsad utbredning och förekommer inte i 
central- och östsamiskan. LpS duorge däremot finns över hela det 
samiska språkområdet i former som överensstämmer med vad man kan 
vänta sig av ett autoktont ord i de olika dialekterna. I norska dial. är dorg 
belagt endast i norra Tröndelagen, där det också finns en samisk befolk-
ning. I de sv. dialekterna finns ordet från längst i norr ner till Medelpad, 
dvs. inom de områden där samerna av ålder brukat nomadisera ända ned 
till kusten. Att dorg är väl känt i de finlands-svenska dialekterna behöver 
inte strida mot påståendet att det är ett samiskt ord. Enligt Itkonen fanns 
det omkring år 1400 ännu samer i södra Österbotten. I Österbotten är 
också den samiska betydelsen bäst bevarad. Om dorg 'skräp, smolk, 
smuts' i Åboland och Nyland har tagits upp från dialekterna i svenska 
Österbotten eller från samiskan direkt, vill jag däremot låta vara osagt. 

Förkortningar och källor 
Som beteckningar på de samiska dialekterna användes följande förkortningar: 
IpS = sydsamiska, talas från ItOros och Härjedalen upp till och med Malå och 
norra Tärna; 1pU = umesamiska, den nordligaste grenen av sydsamiskan, talas i 
trakterna kring Ume älv; 1pL = lulesamiska, en gren av centralsamiskan, talas i 
Lule lappmark; IpT = tornesamiskan, en gren av centralsamiskan, talas i områ-
det kring Torne-, Muonio- och Könkämäälvens dalgångar; 1pN = nordsamiska, 
en gren av centralsamiskan, talas bl. a. i den nordligaste delen av Norge, Finland 
och Sverige (dvs. IpT brukar räknas till 1pN); lpÖ = östsamiska, talas från 
Varangerfjorden till de östra delarna av Kolahalvön; IpE = Enarefiskarsamiska, 
en gren av östsamiskan, talas omkring Enare träsk. Norr om Enare träsk och 
öster därom talas också skoltsamiska, en gren av östsamiskan; 1pK = kildinsa-
miska, en gren av östsamiskan, öster om skoltsamiskan; IpTer = tersamiska, den 
östligaste grenen av östsamiskan, talas bl. a. kring sjön Imandra på Kolahalvön. 
Litteratur: Hasselbrink, Gustav, Le lapon et les principaux travaux linguistiques 

5-812582 Sv. Landsmål 1981 
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(Orbis. Bulletin international de Documentation linguistique. Torne XI, No I, 
1962, s. 372-373); Korhonen, Mikko, Ober die vorgeschichtlichen Beziehungen 
der Lappen und Ostseefinnen (Fenno-ugrica suecana. Tidskrift för finsk-ugrisk 
forskning i Sverige 2, s. 59-73 med karta s. 65). 

Om inte annat anges, är det nordiska materialet hämtat ur ULMA:s eller 
OSD:s (Ordbok över Sveriges dialekter) samlingar. Andra arkiv som lämnat 
upplysningar är Norsk Målfihrearkiv i Oslo och Suomen murteiden sanakirja i 
Helsingfors. Det samiska materialet är hämtat ur SLW, Schlachter, W., Wörter-
buch des Waldlappendialekts von Malå und Texte zur Ethnographie (Hfors 
1958), Grundström, H., Lulelapsk ordbok (Uppsala 1946-1954), Nielsen, K., & 
Nesheim, A., Lappisk ordbok (Oslo 1932-1956) och ur Itkonen, T. I., Koltan-ja 
Kuolanlapin Sanakirja 1-II (Hfors 1958). 
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Finland 1300-1700. (Ymer 67, s. 43-57.) 

Korhonen, Olavi, 1973: Sådnigir'ji såmigielas ruotagillii ruotagielas såmigillii: 
Samisk-svensk svensk-samisk ordbok. Uppsala. 

Lagercrantz, Eliel, 1939: Lappischer Wortschatz 1-2. Hfors. (Lexica Societatis 
Fenno-Ugricae 6.) 

Lxstadius, Petrus, 1861: Journal af Petrus Lxstadius för första året af hans 
tjenstgöring såsom missionär i Lappmarken. Sthlm. 

Leem, Knud, 1768, 1781: Lexicon Lapponicum bipartitum. 1. Nidarosiae. 2. 
Havniae. 

Levander, Lars, & WesAn, Elias, 1932: Våra ord, deras uttal och ursprung. 
Sthlm. (Jfr WesAn 1969.) 

Lindahl, Ericus, & Öhrling, Johannes, 1780: Lexicon lapponicum. Holmiae. 
Nesheim, AsbjOrn, 1964: The lapp fur and skin terminology and its historical 

background. (Studia ethnographica Upsaliensia 21, s. 198-218.) 
1967: Lapps and norsemen in olden times. Bergen. (Instituttet for sammenlig- 
nende kulturforskning. Serie A: Forelesninger. 26.) 

Norsk ordbok 1-2. Oslo 1966-1978. ISBN 82-521-0878-4. 
Nykysuomen sanakirja. Borgå 1973. ISBN 951-0-02764-2. 
Ordbok över Finlands svenska folkmål: Ahlbäck, Olav, Ordbok över Finlands 

svenska folkmål. Hfors 1976-. (Forskningscentralen för de inhemska språ- 
ken. Skrifter 1.) ISBN 951-46-2345-2. 

Ross, Hans, 1895: Norsk ordbok. Chra. 
Rydqvist, Johan Er., 1857: Svenska språkets lagar. Bd 2. Sthlm. 
SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska Akademien. Lund 

1898-. 



Från den sydsamiska ordboken 67 
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Sidenbladh, Karl, 1867: Allmogemålet i norra Ångermanland. Uppsala. 
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SUMMary 

Sven Söderström, From the South Lappish dictionary 

In the above article, the author, who is involved in the publication of a major 
dictionary of the South Lappish language, discusses a number of words in 
standard Swedish and in Swedish dialects which can be assumed to be loans 
from Lappish. The author shows that ackja 'Lapp sled', which is sometimes said 
to be a Lappish word, has been borrowed from Finnish. Of Lappish origin, 
however, are pals(e)`bump in bog, formed by ground frost', which has come into 
the standard language through literature, tolka 'go on skis after draught animal or 
vehicle', which became a standard Swedish word when it was used by the 
military authorities, and dorg 	twigs', which has widespread use in the 
Swedish dialects of northern Sweden and Finland. 



Nils Tiberg 
1900-1980 

Den 23 december 1980 avled förutvarande förste arkivarien vid Dialekt-
och folkminnesarkivet fil. dr Nils Tiberg efter en längre tids sjukdom. 

Nils Tiberg var född i Visby, där han växte upp och gick i skola. I 
stadens läroverk undervisades han bl. a. av den kände litteraturhistori-
kern rektor Rikard Steffen i modersmålet och historia och av lektor 
Hjalmar Jansson i historia. Enligt vad Tiberg omvittnat' bidrog dessa 
lärares undervisning starkt till att hos honom grunda ett levande intresse 
för humaniora. Lektor Mathias Klintberg var pensionerad när Tiberg 
nådde gymnasiet, men han hade Klintberg som lärare i tyska på realsko-
lan och kände honom personligen. Tiberg har särskilt framhållit den 
betydelse som Klintberg haft för honom. Lärdomarna från denne gjorde 
att hembygdens språk och kultur blev en självklar del av hans bildning. 
Klintberg inskärpte också kraven på tydlighet, fullständighet och saklig-
het i forskningen. 

Som ung student fick Nils Tiberg sommaren 1923 i uppdrag av Herman 
Geijer, föreståndare för Landsmålsarkivet i Uppsala, att uppsöka de få 
kvarlevande svenskarna på Dagö och uppteckna deras dialekt. Med 
denna resa, som delvis företogs tillsammans med Gideon Danell och som 
även förde honom till Rågöarna och Ormsö, började ett arbete som 
skulle bli Tibergs livsgärning — dokumentationen av estlandssvenskarnas 
och gammalsvenskbybornas språk och folkkultur. Undan för undan 
samlade han material från de olika svenskspråkiga bygderna i Estland, 
dels genom att själv göra uppteckningar, dels genom att registrera, 
komplettera och uppordna vad andra insamlat. När gammalsvenskby- 

I  Bandad intervju ULMA BF 136, 137, 144. 
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borna kom till Sverige år 1929, knöt han kontakter bland dem, som ledde 
till ett mångårigt samarbete med värdefulla nedteckningar av språk, 
folkliv och folkminnen som resultat. Ett viktigt arbete vidtog, sedan 
estlandssvenskarna år 1944 flyttat över till Sverige. Det gällde då att 
snarast möjligt dokumentera dialekter och traditioner innan dessa utplå-
nats genom folkgruppens assimilering med den rikssvenska majoriteten. 
Det insamlade materialet tillfördes Landsmålsarkivet i Uppsala, numera 
Dialekt- och folkminnesarkivet. Huvuddelen av detta arbete utförde 
Tiberg under sina universitetsstudier, som ledde fram till licentiatexa-
men i nordiska språk år 1931, och vid sidan av sin gärning som lärare vid 
olika skolor i landet. Från 1946 var han adjunkt i svenska och historia vid 
Försvarets läroverk i Uppsala. 

Mellan 1944 och 1950 åtnjöt han tjänstledighet för att kunna leda den 
estlandssvenska undersökningen. Från augusti 1962 var han knuten till 
Landsmålsarkivet som förste arkivarie och kunde då på heltid ägna sig åt 
sitt viktiga värv. Bearbetningen av materialet gav till resultat skrifter 
som utgavs i serien Estlandssvenskarnas folkliga kultur. För sina insat- 
ser belönades han med hedersdoktorat vid Uppsala universitet år 1962. 
Pensioneringen innebar inte att hans verksamhet vid arkivet upphörde, 
utan så länge krafterna räckte till arbetade han så gott som dagligen med 
de estlandssvenska samlingarna. 

Det var först flera år efter Tibergs pensionering som jag i och med att 
jag tillträdde tjänsten som arkivchef fick nära kontakt med honom, hans 
arbete och hans material. Många gånger har jag suttit i hans tjänsterum 
och hört honom redogöra för problem som sysselsatte honom. Han 
svängde då alltid ut sin skrivstol från arbetsbordet, och jag blev bjuden 
att sitta ner mitt emot honom. Sedan berättade han med stark intensitet 
och på ett fängslande sätt om vad han höll på med. Det kunde vara ord 
för delar i den folkliga klädedräkten, den estlandssvenska väderkvarnens 
konstruktion och terminologi, kortstavigt uttal, accentförhållanden i de 
estlandssvenska målen eller tolkning av dansvisor. Ända intill slutet 
upptogs hans tankar av frågor som rörde forskningen. 

Några veckor före hans död besökte jag honom. Han låg då på sin 
sjukbädd, utmärglad och matt men andligen vital och fylld av glädje över 
att få uträtta något som gällde samlingarna. Med svag röst gav han mig 
ingående anvisningar om utgivningen av de dansvisetexter som han 
bearbetat mot slutet av sin verksamma tid. Jag antecknade, läste upp 
anteckningarna och fick hans bekräftelse på att jag uppfattat honom rätt. 
Vi skildes åt, som det sedan visade sig för alltid. 

Det var inte oro över att han måste lämna sitt verk innan det var 
fullbordat som präglade Nils Tiberg under detta sista möte utan lycka 
över att han ända intill slutet fick ha tankarna fyllda av det som han ägnat 
sitt liv åt. 	 Erik Olof Bergfors 
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Nils Tiberg kom som nybakad student till Uppsala hösten 1918. Jag 
befann mig där sedan ett par år. Vi läste nordiska språk för den berömde 
Adolf Noreen, runomästaren Otto von Friesen och den finstämde dia-
lektkännaren Bengt Hesselman. Att vi blev särskilt varmt intresserade 
av detta ämne berodde till stor del på vår gutniska bakgrund. Forngutnis-
kan, levande kvar i gutamålet, och fornisländskan är ju de ålderdomli-
gaste nordiska fornspråken. 

Men den praktiska tillämpningen av våra studier återstod. 
Sommaren 1918 hade Mathias Klintberg inbjudit göteborgsmagistern 

Nils Carlsson med släktrötter i Atlingbo och undertecknad, uppväxt i 
Bro, att tillsammans dels utarbeta en lämplig fonetisk beteckning, dels 
utarbeta frågelistor för undersökning av gutamålets ljud- och formlära. 
Samma höst rycktes Nils Carlsson bort av spanska sjukan till oersättlig 
förlust för gutnisk språkforskning. Han måste emellertid ersättas av 
någon. 

Följande år samlades under dagarna 11-16 juni hos Masse Klintberg 
ett antal språkmän: Elias WesAn, som själv gjort uppteckningar på 
södra Gotland, Herman Geijer, chef för Landsmålsarkivet i Uppsala, 
undertecknad och även den unge Nils Tiberg. Det av Klintberg stiftade 
Sällskapet för gotländsk forskning kunde för första gången dela ut anslag 
och det var givetvis gutamålsundersökningen som gynnades. 

Redan den 18 juni begav sig Nils på cykel från Visby och anlöpte Bro, 
där jag tillstötte, och vi satte kurs på Fårö fyra mil norrut. Då fanns ännu 
ingen motorfärja utan vi roddes över sundet av den skäggige färjkarlen 
Sundberg, som dock hade ett segel till hjälp. När vi kommit iland gällde 
det att skaffa mat och logi, varför vi strävade vidare norrut, där vi genom 
en förvaltare på Gotlands Fårö kalkaktiebolag lyckades få ett rum och 
ledsagades vidare till Lovisa Olsson, Lassor (»Lasa-Lovisa»), som hade 
haft arbetskarlar »i maten» förut. 

Vi kom till ett orört Fårö. Inga turister, inga sommarstugor. Vi fick 
träffa genuina fåröbor, som talade ett ännu ålderdomligare språk än 
gutarna på »Storlande». Det var den finurlige Alfred Enderberg med sina 
skepparhistorier, de präktiga gubbarna Östergren, Austers, och God-
man, Feifang. Här var bara att fråga, lyssna och skriva allt vad vi 
orkade. Men vid sidan av forskningen ägnade vi oss åt litteratur, läste 
högt Strindbergs I havsbandet, om den lärde intendenten Borg som slog 
ned sina bopålar bland urbefolkningen i yttersta skärgården. 

På kvällarna gjorde vi långa vandringar ut på den karga Langhamars 
hamaren, där de låga enbuskarna kröp utefter den karga udden och 
»tulkagrase» blommade. Att se den nedgående solen spegla sig i de 
blanka lagunerna var en betagande upplevelse för våra unga sinnen. 

Även de närmaste åren fortsatte vi forskningen på Fårö, men samtidigt 
ägnade Tiberg sin uppmärksamhet åt flera socknar på västra och södra 
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Gotland, såsom Hejde, Väte och Hablingbo. En särskild insats gjorde 
han med uppteckningar av visbymål, som eljes ej blivit föremål för 
undersökningen. 

Sedan upptogs hans tid alltmera av estlandssvenskarnas språk och 
kultur, samtidigt som han hade lärartjänster vid olika läroverk i landet. 

Sedan han återbördats till Uppsala och helt kunde ägna sig åt sin 
huvuduppgift, satt vi mitt emot varandra i Landsmålsarkivets gamla rum 
på Carolina och sedan arkivet flyttat till rymliga lokaler på Östra Ågatan 
hade vi ej heller långt mellan våra arbetsplatser. Han gick med intensiv 
arbetsglädje in för sitt arbete och hade förmånen att ha sin hustru Ingrid 
som sin närmaste medarbetare, vilket var särskilt värdefullt under de 
sista åren, då hälsan började vackla. 

Vi hann dock med att utbyta tankar om gutamålet, som låg honom 
varmt om hjärtat. I Gutamålsgillet var han med från början och höll där 
flera föredrag, det sista om det gotländska runverket. Han var för övrigt 
duktig runtolkare, varom uppsatser om runinskrifter i Anga och Tofta 
bär vittnesbörd. Han gav kurser i gutamål för gymnasisterna i Sävesko-
lan och skrev ett flertal uppsatser i tidningarna om namnskick, ordförråd 
och stavning. Även gutasagan behandlade han, fast ur historisk-folklig 
synpunkt (i Gotländskt Arkiv 1946). 

Nils Tiberg hade även konstnärlig begåvning, han var en utmärkt 
tecknare, vilket är en stor tillgång för en folklivsforskare. Även en lyrisk 
ådra tog sig stundom uttryck i små dikter. 

Han fick ett långt liv, fyllt av outtröttligt forskarnit och koncentrerat 
vetenskapligt arbete. Hans gemytliga och originella personlighet dolde 
under den glada ytan ett djupt religiöst förankrat allvar och en vilja av 
stål. Han efterlämnar hos alla, som kände honom, ett mycket ljust 
minne.' 

Herbert Gustavson 

SUMMary 

Nils Tiberg 1900-1980 

Nils Tiberg, Ph.D. honoris causa and former Keeper of the Records at the 
Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, was bom n in Visby on May 
28, 1900, and died in Uppsala on December 23, 1980. He grew up and went to 
school in Visby, where Mathias Klintberg, the dialect scholar, was one of his 
teachers and created in him an interest in the language and culture of his native 
area. Tiberg began studying Nordic Languages at Uppsala University in the 

I  Herbert Gustavsons minnesruna har tidigare publicerats i Gotlands Allehanda 10/1 1981 i 
en något längre version. 
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autumn term of 1918. In the summer of 1919 he recorded the dialect of the island 
of Fårö north of the main island of Gotland, and then for a number of years 
continued his studies of this dialect and the dialects of several parishes in 
western and southern Gotland and in the city of Visby. All his life he retained his 
interest in the Gotland dialects. He also produced papers on runic inscriptions on 
Gotland, naming customs, vocabulary, spelling, and on the Guta Saga, a medi-
eval folk tradition concerning the first settlements on Gotland and a migration 
from the island to the east and south-east, among other things. In the summer of 
1923 he was given the task of recording the dialect spoken by the few remaining 
Swedish inhabitants of Dagö. Thus began what was to be his life's work, the 
documentation of the language and popular culture of the Estonian Swedes and 
the Gammalsvenskby inhabitants. In 1929 the latter moved to Sweden, and he 
then made contact with them, which led to many years of cooperation during 
which time their language and traditions were recorded. After the Estonian 
Swedes had escaped to Sweden in 1944, Tiberg took on the important task of 
documenting their dialects and traditions before these had been eradicated 
through the assimilation of the group with the Standard Swedish majority. 
Tiberg's university studies ended when he received his Licentiate of Philosophy 
degree in 1931. He then became a teacher of Swedish and History at different 
secondary schools in Sweden, from 1946 in Uppsala. Between 1944 and 1950 he 
had leave of absence from his teaching work to direct the Estonian-Swedish 
investigation. The processing of the material resulted in papers published in the 
Estonian-Swedish popular culture series. In 1962 he was permanently appointed 
to the Institute of Dialect and Folklore Research, and was awarded an Honorary 
Doctorate at the University of Uppsala in the same year. Even after his retire-
ment in 1967, he worked at the Institute almost every day on the Estonian-
Swedish collections, as long as his strength allowed. 
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Nils Tibergs tryckta skrifter 1925-1980 
Dagösvenskarna. Några orienterande anteckningar. (Svenska landsmål 1925. 
Sthlm 1926, s. 5-16.) 
Några erfarenheter vid uppteckning av talspråk. (Meddelanden från Lands-
målsarkivet i Uppsala 1 (1932). [Upps.] 1932, s. 42-46.) 
En sägen från Gammalsvenskby i historisk belysning. Gbg 1932. (1), 36 s. 
(Folkloristiska studier och samlingar utg. av redaktionen för Folkminnen och 
folktankar 5.) (Särtryck ur: Folkminnen och folktankar. Populärvetenskaplig 
tidskrift. Bd 19, 1932.) 
Estlands-svenska ock estniska. Studier i ett nyutkommet estniskt arbete. 
[Rec. av: P. Ariste, Eesti-rootsi laensönad eesti keeles. Tartu 19331 (Sven-
ska landsmål 1933. Sthlm 1934, s. 70-92.) 
Dialekt- och folklivsforskning bland Estlands svenskar. Spridda strövtåg på 
forskningsfältet. (Svio-Estonica. Årsbok utg. av Svensk-estniska samfundet 
vid Tartu universitet. [Årg. 3] (1936). Tartu 1936, s. 141-184.) 
Rågösvenskan. (Nordiska museets handlingar 13. Söderbäck, Per, Rågö-
borna. Sthlm 1940, s. 327-356.) 
Från den estlandssvenska undersökningen. En samling Russwurm-manu-
skript i ULMA. (Svenska landsmål 1943/1944. Sthlm 1945, s. 208-227.) 
Morgon i mars. Från ett fönster vid Ågatan. (Diktens Uppsala. En antologi 
av Teddy Brunius. Sthlm 1946, s. 151-152.) 
Utvandringsberättelsen i Gutasagan. (Gotländskt arkiv. Meddelanden från 
Föreningen Gotlands fornvänner. 18 (1946). [Visby] (tr. i Lund) 1946, s. 
16-17.) 
I en åldrig boningsria i Vippal. (Svio-Estonica. Årsbok utg. av Svensk-est-
niska samfundet. Årg. 8 (1944/48). [Sthlm] (tr. i Lund) 1948, s. 94-104.) 

Il. Uppteckning av Visby-traditioner. En orientering om arbetet. (Gotländskt 
arkiv. Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. 20/21 (1948/49). 
[Visby] (tr. i Lund) 1949, s. 72-75.) 
Medeltida gravplatser på Endre kyrkogård. Några iakttagelser. (Julhälsning-
ar till församlingarna i Visby stift. Årg. 29 (1951). Visby 1951, s. 62-67.) 
[Även utg. som särtryck.] 
Ståndssamhället. Skildringar utg. av Nils Tiberg. Upps. 1951. 328 s., 1 karta. 
Ill., litt., reg. (Estlandssvenskarnas folkliga kultur 1.) (Skrifter utg. av 
Kungl. Gustav Adolfs akademien 25.) 
Fornminnen vid Bunn. (Gotländskt arkiv. Meddelanden från Föreningen 
Gotlands fornvänner. 24 (1952). Visby 1952, s. 63-74.) (Även som särtryck: 
Visby 1953.) 
Från den estlandssvenska undersökningen. Adjektivtypen »sten död». 
(Svenska Landsmål 1957. Sthlm 1958, s. 1-22.) 
Gideon Danell 21/8 1873-14/5 1957. (Kungl. Gustav Adolfs akademiens 
minnesbok 1942-1957. Upps. 1958, s. 31-35.) 
Runöbondens ägor. [Summary:] The farms on Runö and their pieces of land. 
Upps. 1959. 89 s. Ill., litt., reg. (Estlandssvenskarnas folkliga kultur 5.) 
(Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien 35.) 
En märklig gravsten i Tofta kyrka. (De hundra kyrkornas ö. Årg. 38 (1960). 
Visby 1960, s. 37-42.) 
Estlandssvenska språkdrag. Upps. 1962. 114 s. Litt., reg. (Estlandssven-
skarnas folkliga kultur 6.) (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 38.) 
Ett nargöhem för bortåt 100 år sen. (Svio-Estonica. Studier utg. av Svensk-
estniska samfundet. Vol. 16. (N.F. 7.) [Sthlm] (tr. i Lund) 1962, s. 3-35. III.) 
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Levande namn i estlandssvenska folkmål. (Anthroponymica Suecana 6. 
Personnamnsstudier 1964 tillägnade minnet av Ivar ModUr, 1904-1960. 
Sthlm 1965, s. 293-311. Litt.) 
Estlandssvenska Upsalaundersökningen. (Estlands svenskar 25 år i Sverige. 
Jubileumsskrift. Kustbon 1944-1968. (Kustbon. 1968:4.) Sthlm 1968, s. 
159-227. Ill., litt.) 
Estlandssvenska husdjursnamn. Jämte en dialektuppsats: Husdjuren på 
Runö. Av Fredrik Lönnlund och Tomas Dreijer. Med teckningar av Abra-
ham Hollman. Upps. 1972. 144 s. Ill., litt., reg. (Estlandssvenskarnas folk-
liga kultur 7.) (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 51.) 
Rutger Sernander - inspektor på Gotlands 1909-1931. (Södermanlands-Ne-
rikes nation. Majhälsning till landsmännen. 47 (1974). Upps. 1974, s. 15-19.) 
En kakelugn och ett ekskåp av gotländsk härkomst. (Gotländskt arkiv. 
Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. Årg. 48 (1976). [Visby] 
(tr. i Nyköping) 1976, s. 85-98. Ill.) 

Utgivningsarbeten 
Karlgren, Anton, Gammalsvenskby. Land och folk. [Efterord av N. Tiberg.] 
Sthlm 1924-40. vi, 77, (1) s. III. (Svenska landsmål. B. 27.) 
Fran gard u gaimald. Dikt u verklihait pa gutamål. Teckningar av David 
Ahlqvist. [Redaktionskommitté: Herbert Gustavson, Arvid Berggren, Nils 
Tiberg, David Ahlqvist.] Visby 1950. 220, (1) s. III. 
Ståndssamhället. Skildringar utg. av Nils Tiberg. Upps. 1951. Se 13, ovan. 
Karlgren, Anton, Gammalsvenskby. Uttal och böjning i gammalsvenskby-
målet. Med kommentarer utg. av Nils Tiberg. Sthlm 1953. 32 s. (Svenska 
landsmål. B. 56.) 
Gammalsvenskbydokument. Utg. av Aleksander Lojt och Nils Tiberg. 
Upps. 1958. 236, (1) s. Ill., litt. (Estlandssvenskarnas folkliga kultur 3.) 
(Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien 31.) 

Tidningsartiklar 
(Förkortningar: NDA = Nya Dagligt Allehanda; SvD = Svenska Dagbladet; 

UNT = Upsala Nya Tidning.) 
En gammal svenska. Sommarbild från Dagö. [Dikt.] (Gotlänningen 15/8 
1929.) [Även i: Kustbon. Arg. 15 (1958): 4.] 
Fria ord. De språkliga iakttagelserna bland Svenskbyborna. (NDA 31/8 
1929.) 
Undersökningen av Gammalsvenskarnas språk och kultur. Fil. mag. Nils 
Tiberg om de hittills vunna resultaten. (UNT 14/9 1929.) 
Vårt minsta svenska språkområde. Från den gamla svenskbygden på Dagö. 
(Allsvensk samling 13/1 och 20/1 1931.) 
En Gammalsvenskbybo. [Johan Buskas.] (SvD 21/1 1937.) 
Att vara folkminnesupptecknare. (Kustbon 1517 1938.) 
Hembygdskänslans källflöden. 1-II. (Gotlands Allehanda 26/8 och 27/9 
1943.) 
Opposition ifråga om verbens numerus. (Tidning för Sveriges läroverk 11/9 
1943.) 
Herman Geijer. En hädangången storman. (Gotlands Allehanda 24/9 1943.) 
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40. En bortgången märkesman. [Herman Geijer.] (Tidning för Sveriges läroverk 
9/10 1943.) 

41. På Dagö och i Gammalsvenskby. (Gotlands Allehanda julen 1943.) 
42. En ny svensk språklära. (Tidning för Sveriges läroverk 5/2 1944.) 
43. Gustav Adolfs akademiens estlandssvenska undersökning. 

(Kustbon. Årg. 2 (1945): 1.) 
Arbetets omfattning. (Kustbon. Årg. 2 (1945): 2.) 
Pristävling: Frågor om vallning och vallare. (Kustbon. Årg. 2 (1945): 5.) 
Nya frågor från Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. (Kustbon. 
Årg. 2 (1945): 6.) 

44. Till räddning av minnena. Senaste bidrag till Landsmålsarkivet i Uppsala. 
(Kustbon. Årg. 2 (1945): 5.) 

45. Den mindre runinskriften i Anga kyrka. (Gotlands Allehanda 7/8 1946.) 
[Även utg. som särtryck.] 

46. Några frågor från Landsmåls- och folkminnesarkivet. (Kustbon. Årg. 3 
(1946): 1.) 

47. En frågelista för Runöborna från Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsa-
la. (Kustbon. Årg. 3(1946): 2.) 

48. Inkomna bidrag till Landsmåls- och folkminnesarkivets estlandssvenska un-
dersökning, Upsala. (Kustbon. Årg. 3 (1946): 3.) 

49. Insamlingen av Visbytraditioner. Resultatet hittills och väntande uppgifter. 
(Gotlands Allehanda 20/8 1947.) 

50. En nyutkommen nuckösvensk ordbok. [Rec. av Gideon Danell, Ordbok över 
Nuckömålet, Upps. 1951.] (Kustbon. Årg. 9 (1952): 1.) 

51. Anu Engblom t. (Kustbon. Årg. 9 (1952): 5/6.) 
52. Om dagösvenskar och svenskbybor. (Kustbon. Årg. 11(1954): 3.) 
53. [Till Kristina Knutas' 80-årsdag 14 maj 1956.] 

En berätterska bland svenskbyborna. (Gotlänningen 12/5 1956.) 
En märklig berätterska i Levide. (Gotlands Allehanda 12/5 1956.) 
En märklig Svenskbykvinna. (Gotlands Folkblad 14/5 1956.) 

54. [Minnesrunor över Kristina Knutas.] 
(Gotlands Allehanda 29/5 1958.) 
(Kustbon. Årg. 15 (1958): 2.) 
(SvD 29/5 1958.) 

55. De gamla och barnen. Några bilder ur livet i ett bondehem. [Av Gammel-
svänsken.] (Kustbon. Årg. 15 (1958): 4.) 

56. En Eibosvenska. [Rosetta Pöhl.] (Kustbon. Årg. 17 (1960): 1.) 
57. Oskar Loorits död. (UNT 13/12 1961.) 
58. Herbert Gustavson 70 år. (UNT 20/4 1965.) 
59. Svenska folkmål i fjärran land. (Allsvensk samling årg. 53 (1966): 10.) 
60. Folktro. (Kustbon. Årg. 28(1971): 3.) 
61. Nöt att knäcka [m. fl. liknande ordfrågor och språkliga notiser]. (Kustbon. 

Årg. 28(1971): 3,4; 29(1972): 4; 30(1973): 4.) 
62. »Linknopp-särk». (Kustbon. Årg. 29 (1972): 1.) 
63. Till minnet av Lars Broman. (Kustbon. Årg. 29 (1972): 3.) 
64. Estlandssvenska vistexter. (Kustbon. Årg. 30 (1973): 2.) 
65. Rain Johannes Pöhl. [Minnesruna.] (Kustbon. Årg. 33 (1976): 2.) 

Rune Västerlund och Marie-Louise Pettersson 



Karl L:son Bergkvist 
1899-1980 

Några dagar före julen 1980 avled Dialekt- och folkminnesarkivets orts-
meddelare och skicklige upptecknare vid undersökningarna av dalbymå-
let i Värmland, Karl L:son Bergkvist från Brattmon i norra Dalby. Han 
var född den 2 mars 1899 och var sålunda vid sin bortgång nära 82 år 
gammal. 

Med undantag av kortare avbrott i ungdomen förblev Karl L:son 
Bergkvist hela livet trogen sin hembygd. Från början var hans avsikt att 
bli lärare, varför han läste in hela kursen för realexamen och en tid även 
tog del av undervisningen vid Kristinehamns praktiska skola. På grund 
av faderns tidiga frånfälle måste han emellertid slå läraryrket ur hågen 
och fann sig nödsakad att taga vid fädernehemmet, det på berget öster 
om Brattmon ensligt och högt belägna Bäri (Berget), som han tillsam-
mans med modern framdeles skötte om. Samtidigt härmed arbetade han i 
skogsbruk som apterare. I samband med övertagandet av gården fogade 
han till sitt egentliga namn Karl Larsson tillnamnet Bergkvist för att 
undvika förväxling med en annan bybo med samma namn och skrev 
sedan ofta sitt namn Karl L:son Bergkvist. I bygden blev han allmänt 
känd under benämningen Karl på Bäri. 

Självfallet medförde de arbetskrävande omsorgerna för hem och ut-
komst, att hans övriga intressen, som avsåg ämnen inom naturens, 
musikens och språkets områden, måste förvisas till den fritid som kunde 
stå honom till buds. Hans naturintresse omfattade främst bygdens flora, 
om vilken han ägde grundlig kännedom, till och med inrymmande de ofta 
svårbestämda kryptogamerna. Han var vidare en skicklig spelman, ned-
tecknade musik och försökte sig även på att göra egna kompositioner. 
Vad hans språkliga intressen beträffar gällde dessa, förutom tyska och 
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engelska, framför allt bygdemålet, varmed han i avgjort äkta språkdräkt 
klädde alster på såväl vers som prosa, när han, vanligen med signaturen 
»K. Ln B.», framträdde i olika länets tidningar. Förekomsten av dessa 
språkprov på genuint folkmål observerades av tjänstemän på arkivet, 
vilka lyckades intressera Bergkvist att medverka som upptecknare av 
dalbymålet i de under 1940- och 1950-talen pågående värmlandsunder-
sökningarna. I fortlöpande kontakt med arkivets medarbetare Jacob 
Jacobsson, även han dalbybo, utförde han från och med början av år 
1948 under en tid av åtta år ett intensivt och systematiskt upptecknings-
arbete i sin hembygd. När denna hans verksamhet avslutades år 1956, 
hade den resulterat i ett 70-tal blad med av honom tecknade sakillustra-
tioner och ca 3 100 kvartoblad handskriven text, utgörande dels svar på 
över ett hundratal av arkivets frågelistor rörande den materiella och 
andliga folkkulturen, dels även speciella redogörelser för ämnen utanför 
dessa handledningars räckvidd. I detta textmaterial och i en särskild vid 
sidan därav förd ordförteckning på över 600 kvartoblad inrymdes närma-
re 25 000 dialektord i noggrann ljudskrift och försedda med exakt täckan-
de betydelseförklaringar och belysande fraser. Av det samlade dialekt-
materialet, tillika med egna och av Bergkvist gjorda kompletteringar, 
började Jacob Jacobsson att i omedelbar anslutning till uppteckningsar-
betets upphörande sammanställa en ordbok över dalbymålet. Denna 
förelåg färdig år 1966, omfattande 11 250 kvartoblad, och utfördes ett par 
år senare i trenne manuskriptkopior, varje upptagande 13 folioband. 

Genom Karl L:son Bergkvists med utmärkt kunnighet och sällspord 
energi på mindre tid än ett decennium genomförda uppteckningsarbete 
har sålunda dalbymålet i det samlade dialektmaterialet erhållit en vida 
grundligare och vederhäftigare beskrivning än någon annan värmländsk 
dialekt. I sina frågelistsvar och övriga redogörelser åter har Bergkvist, 
för att anföra ett omdöme av Jacob Jacobsson, lämnat »en nära nog 
allsidig verklighetsskildring av dalbybornas traditionsbundna liv i helg 
och säcken». För sina insatser att i uppteckningar bevara sin bygds 
språk och folkliga kultur hedrades han också år 1966 med medalj från 
Wermländska Sällskapet i Stockholm och erhöll tio år senare Torsby 
kommuns kulturstipendium. 

Richard Broberg 

Summary 
Karl L:son Bergkvist, who was bom in 1899 and died in 1980, handed over to the 
Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, mainly around 1950, a large 
collection of material concerning the material and spiritual culture of his native 
parish, Dalby in Värmland. On the basis of his collection of about 25 000 dialect 
words, a very valuable dictionary of the Dalby dialect has been compiled and is 
available in manuscript at the Institute. He was also an author in the dialect, he 
recorded folk music and was himself a fine folk musician. 



Meddelanden och aktstycken 

En kurs i talspråksforskningens metodik 

Av Sven Benson 

Under större delen av 1970-talet var kontakterna mellan dialektologer i 
de olika nordiska länderna relativt obetydliga. Ett symposium i Uppsala i 
april 1973 anordnades av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för behand-
ling av problem kring dialektordböcker, främst akademiens eget ord-
boksprojekt. Vidare förekom ett visst nordiskt samarbete inom ramen 
för projektet Atlas Linguarum Europx (ALE). Det var egentligen allt. 

Vid ett sammanträde mellan nordiska ALE-medarbetare i Göteborg 
1977 väcktes emellertid frågan om en mera allmän nordisk dialektolog-
konferens. Initiativet fick positivt gensvar och i mitten av september 
1978 hölls en konferens i Göteborg med ett 90-tal deltagare. En rapport 
med titeln Dialektologkonferens 1978 kunde ges ut redan samma år.' 

Vid konferensen beslöts att en ny sammankomst av liknande slag om 
möjligt skall hållas i Finland 1982. Fyra år är en lång period i akademiska 
sammanhang. Kunde någon kontakt av annat slag etableras under mel-
lantiden? 

En möjlighet yppade sig redan på hösten 1978. Det nordiska organet 
Nordiska forskarkurser begärde in förslag till kurser 1980; ansökan 
skulle göras redan i januari 1979. 

Vid dialektologkonferensen i Göteborg deltog flera språksociologer, 
främst från Uppsala och Göteborg. Under hösten 1978 kom Gun Wid-
mark och jag fram till att en forskarkurs avseende metoder inom de 
viktigaste av talspråksforskningens grenar borde hållas. Vid kursen 
borde särskilt geografisk och social variation inom talspråket beaktas. 

Den naturliga platsen för en sådan kurs var Uppsala. Där finns ett 
stort arkiv med moderna tekniska resurser, där finns en livlig socioling-
vistisk forskargrupp och där finns akademiska lärare med starkt intresse 
för problem som är aktuella inom talspråksforskningen. Tillsammans 
med arkivchefen Erik Olof Bergfors och forskningsassistenten Mats 
Thelander bildade Gun Widmark och jag en ledningsgrupp för kursen. 

Medel till kursen (138000 da kr) beviljades i december 1979 och 
ledningsgruppen trädde i aktion vid årsskiftet. Inbjudningar skickades ut 
till institutioner, arkiv och forskargrupper i hela Norden. Inbjudningarna 
åtföljdes av ett preliminärt program. 

I  Anm. i SyLm 1980 s. 175-178, ANF 1980 s. 198. 
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74 personer anmälde intresse för att deltaga. Plats kunde endast 
beredas för 25 kursdeltagare och det blev en delikat uppgift för lednings-
gruppen att välja och vraka, att utse de 25 som skulle antagas och 
personliga suppleanter för dessa. När kursen började den 12 augusti 
räknade den 3 danska, 8 finländska, 5 norska och 9 svenska deltagare. På 
grund av sjukdomsfall hade därvid i allra sista stund en norsk deltagare 
fått ersättas av en svensk. 

Kursen började tisdagen den 12 augusti på morgonen och slutade 
fredagen den 22 augusti på eftermiddagen med öppen diskussion av 
kursvärderingar och utdelning av intyg. Däremellan hade mycket hunnit 
inträffa. 

En ledande tanke hos arrangörerna hade varit, att såväl dialektologiska 
som sociolingvistiska metodfrågor skulle belysas, och att övergripande 
aspekter särskilt skulle beaktas. Teoretiskt hållna föreläsningar skulle 
varvas med seminarier och praktiska övningar. Under en exkursion 
skulle möjlighet till fältstudier finnas. Resultat av deltagarnas självverk-
samhet skulle redovisas på kursens sista dag. Och ledningen skulle sörja 
för att ingen behövde gå och ha långtråkigt på den s. k. fritiden. 

Hellre än att redovisa arbetet dag för dag vill jag här försöka följa 
några av de ovan angivna linjerna. 

Gun Widmark inledde med en orientering om kursens bakgrund, upp-
läggning och syfte samt redogjorde för det anslagsbeviljande organets 
önskemål. Karl-Hampus Dahlstedt talade om talspråkets metamorfoser 
som en övergripande aspekt. 

Linjen fortsattes med mina egna föreläsningar om juridiska och etiska 
problem i samband med materialinsamling, resp. utskrift på olika nivåer 
(inkl. hörfonetiska problem), Claes Christian Elerts föredrag om instru-
mentell analys av tal och Sture Alléns föredrag om datateknik i dagens 
talspråksforskning och i morgondagens. Till denna grupp av tema vill jag 
också föra Eva Ejerheds orientering om lingvistiska fältmetoder efter 
amerikansk modell. 

Praktiska frågor av intresse för alla gällde konsten att intervjua och 
inspelningarnas tekniska sida. Bertil Forsman demonstrerade goda och 
dåliga inspelningar och Magnus Blomberg redogjorde sakkunnigt för 
inspelningsapparaturens tekniska principer. I en diskussionsinledning 
meddelade Folke Hedblom erfarenheter från sin tid som föreståndare för 
ULMA:s inspelningsverksamhet. Torsten Or&us följde upp detta med 
en demonstration av ULMA:s tekniska utrustning, och vid universitetets 
läromedelscentral fick deltagarna stifta bekantskap med det nyaste i 
fråga om audiovisuella hjälpmedel. Ny för de flesta var utrustningen i 
TV-studion, och deltagarna fick pröva på både att intervjua framför 
kamera och att sköta en inspelningskamera. 

Språkets sociala variation behandlades i föreläsningsform av Bengt 



80 Meddelanden och aktstycken 

Loman. En bredare framställning av hur sociala normer och attityder 
kan undersökas gavs av Jan Trost, och Mogens Baumann Larsen talade 
om metoder att mäta språkliga gruppnormer. Bengt Nordberg föreläste 
om sociolingvistisk datainsamling och Ola Stemshaug om attityder till 
språkarter, språkdrag och språkundersökningar. Mats Thelander fullbor-
dade den sociolingvistiska metoddelen med att tala om bearbetning och 
analys av sociolingvistiskt material. 

På dialektsidan höll jag en föreläsning om språkets geografiska vari-
ation och en om olika uppteckningsmetoder som används av utbildade 
upptecknare. Erik Olof Bergfors belyste de självverksamma traditions-
bärarnas (bygdemeddelarnas) arbete och demonstrerade i anslutning 
därtill olika typer av frågelistor. Han behandlade även frågan hur dialek-
tologen söker sina informanter och gav roande exempel ur sin egen 
erfarenhet. Sakinformationen i språkliga inspelningar berördes av 
Wolter Ehn och registrering av uppteckningar och inspelningar av Sven 
Söderström, Göran Hammar talade om moderna karteringsmetoder och 
själv talade jag om framställning av språkkartor samt visade steg för steg 
hur arbetet Södschwedischer Sprachatlas kom till. 

I smärre studiegrupper besökte kursdeltagarna Dialekt- och folkmin-
nesarkivet (ULMA) och Avdelningen för forskning och utbildning i 
modern svenska (FUMS). Vidar Reinhammar presenterade det på-
gående projektet Ordbok över Sveriges dialekter. 

En betydande del av verksamheten under kursen koncentrerades kring 
en exkursion till Malung. Resan hade omsorgsfullt förberetts av Berg-
fors, Thelander, Torsten OrdUs och Sven 0. Hultgren, den sistnämnde 
bördig från Malung. Lämpliga informanter var vidtalade i förväg och före 
avresan hade deltagarna i smågrupper diskuterat vilka problem som 
kunde uppstå under fältarbetet. Exkursionen sträckte sig över två dagar 
och alla inkvarterades på folkhögskolan i Malung. 

Det egentliga fältarbetet i Malung försiggick i smärre grupper. Delta-
garna fick tillfälle att intervjua grupper av ortsbor, för vilka dialekten var 
eller hade varit det naturliga uttrycks- och meddelelsemedlet. Vidare 
blev det bl. a. tillfälle att åhöra en paneldiskussion mellan ortsbor om de 
språkliga förhållandena på platsen. 

Kursdeltagarna visade stor initiativförmåga när det gällde att anlägga 
olika grepp under fältarbetet. Efter återkomsten ägnades några arbets-
pass åt gruppbearbetning av det material som samlats in och de erfaren-
heter som gjorts. 

Redan före exkursionen hade några kortare pass ägnats åt diskussio-
ner av vad som hade behandlats i föreläsningsform. På kursens sista dag 
ägnades tre fulla timmar åt en redovisning av fältarbetet under Bengt 
Nordbergs ledning. Deltagarnas prestationer under denna redovisning 
överträffade arrangörernas högt ställda förväntningar. 
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Praktiskt taget alla kursdeltagare kom till tals och rikedomen på 
synpunkter och iakttagelser var mycket stor. Några iakttagelser kom 
igen i flera gruppers arbete och kan vara värda att omnämnas på några 
rader. 

För många personer — boende i själva i tätorten Malung eller i de 
kringliggande byarna — var dialekten alltjämt ett gångbart språk, när de 
talade med andra ortsbor. När de talade med oss främlingar, gick de 
spontant över till riksspråk. Det visade sig också att de gärna talade 
riksspråk — i lokal variant — med varandra, när vi var närvarande. 

Men när vi hade hunnit bliva litet mera bekanta med ortsborna, visade 
sig situationen var mera komplicerad. 

Lokala arbetsförhållanden diskuterades lätt på dialekt. Sådant som 
berörde förhållanden utanför den lokala sfären behandlades lättare på 
riksspråk. Och informanterna reagerade olika inför olika kursdeltagare. 
De kursdeltagare som själva talade dialekt, antingen det rörde sig om 
österbottniska, kalixmål eller tröndermål, fick lätt kontakt med malungs-
borna på dialekt. Däremot talade malungsborna instinktivt riksspråk 
med mig — till stor förtjusning för kursdeltagarna. 

Det visade sig att dialekten med sig hade kunnat assimilera åtskilliga 
lånord, som undergick fonologisk och morfologisk anpassning. Väl så 
intressant var emellertid att studera vilka drag ur det dialektala substra-
tet som återfanns i det lokala riksspråket. För flera av de tvåspråkiga 
ortsborna var dativen en levande formkategori även när de talade lokalt 
färgat riksspråk. Dativändelser på -n eller t. o. m. -m fogades till substan-
tiv. Detta gällde inte bara ord som ingår i den s. k. genuina dialekten utan 
också ord som akademi, arkiv, bibliotek, bil och jobb. 

Kursen avslutades med skriftlig och muntlig kursvärdering. Nio frågor 
ställdes av kursledningen och därutöver gavs en öppen punkt under 
vilken deltagarna fritt kunde skriva vad de ville. Det utdelade frågefor-
muläret besvarades skriftligt, individuellt och anonymt, varefter de fram-
förda synpunkterna sammanställdes och diskuterades under kursens 
sista timma. 

De allra flesta tyckte att kursen gett vidgade vyer på talspråksforsk-
ningen och att det var lämpligt att behandla dialektologiska och socio-
lingvistiska metodfrågor på samma kurs. Att dialektologi och socioling-
vistik är två skilda forskningsgrenar, som dock har åtskilligt gemensamt, 
tycktes stå klart för de flesta. 

Något större frågekomplex tycktes inte ha blivit obehandlat. Däremot 
framlades en mängd, delvis motstridiga uppfattningar om vilka detaljfrå-
gor och speciella aspekter som borde ha tillkommit, resp. uteslutits. 
Möjligen kan man ur svaren utläsa att ett antal deltagare hade önskat 
mera sociolingvistik och mindre dialektologi. Kursen bedömdes ha varit 
lagom lång; man tyckte att något mera tid borde ha anslagits åt gruppar- 

6-812582 Sv. Landsmål 1981 
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bete, men den skickligt genomförda slutredovisningen, som på intet sätt 
var lärarstyrd, visar att fullgoda resultat kunde nås genom deltagarnas 
eget arbete och inom den utmätta ramen. 

Närvaron var hundraprocentig under alla kursmomenten. En muntligt 
ställd slutfråga om kursen borde upprepas om några år besvarades med 
ett enhälligt ja. 

Summary 
Sven Benson, A course in the methodology of research into spoken language 

In the summer of 1980 a Scandinavian research course on the Methodology of 
research into the spoken language was arranged in Uppsala. The course, which 
was the first of its kind, was intended to cover both dialectological and sociolin-
guistic aspects. Particular attention was paid to problems common to the two 
fields of research. The course contained both theoretical and practical elements. 
It included, among other things, an excursion to the linguistically interesting 
parish of Malung in Dalarna. The course members studied in small groups the 
linguistic conditions from different points of view. Against the background of 
what had already been gone through in the course, the participants put together 
an extremely valuable final account of their observations and experiences, which 
was presented at the end of the course. 

A large number of younger scolars had shown an interest in the course but 
there was only room for 25 participants. These were from Denmark, Finland, 
Norway and Sweden. They represented both dialectological and sociolinguistic 
research. Considerable interest was shown in the idea of repeating the course, 
perhaps with a certain modification of the program. 

Juridiska och etiska problem i samband med 
talspråksundersökningar 
Av Sven Benson 

Problemen kring talspråksforskningens juridik och etik ter sig olika i 
olika länder. Varje land har sin lagstiftning om offentlighet, sekretess, 
upphovsrätt osv. Vissa etiska regler bör dock ha giltighet oavsett språk 
och nationalitet. 

De juridiska och etiska aspekterna på dialektundersökningar kom 
alltmer att sysselsätta mig under min tid som arkivchef i Lund. Det var 
därför naturligt att det föll på min lott att behandla detta tema vid den 
kurs i talspråksforskningens metodik som jag redogör för i föregående 
artikel. Jag har från flera håll — såväl av kursdeltagare som utomstående 
— blivit ombedd att i tryck återge huvudinnehållet i min föreläsning. När 
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jag här tar upp de hithörande problemen är det med speciell hänblick på 
de svenska förhållandena. Och jag ser helt naturligt problemen främst ur 
dialektologens, först i andra hand ur sociolingvistens synvinkel. 

Talspråksforskningen i vårt land kan betraktas ur historisk synpunkt. 
Parallellt med språkets och språkvetenskapens förändringar har de tek-
niska hjälpmedlens utveckling gått. De administrativa ramarna har för-
ändrats flera gånger under 1900-talet. Och slutligen har den lagstiftning 
som gäller insamling och arkivering kommit att ändras. 

Ännu för den forskargeneration som verkade under mellankrigstiden 
var språkets geografiska variation ett av den nordiska språkforskningens 
viktigaste forskningsområden. S. k. genuin dialekt stod i vårt land 
mångenstädes att finna, och de aparta dialekterna tilldrog sig ett speciellt 
intresse. 

Ungefär samtidigt som nya tekniska hjälpmedel — grammofon, trådspe-
lare, bandspelare — började bli tillgängliga för fältarbete, fick man ögonen 
öppnade för variationer av annat slag än de geografiska. Inspelningarnas 
dialekt liknade inte de sovrade uppteckningarnas. Den sociala dimensio-
nen trängde in i blickfältet. 

De tidigare uppteckningarna gav en ganska opersonlig och abstrakt 
bild av språket på en plats. Med inspelningstekniken kom intervjuobjek-
tet, informanten på ett helt annat sätt i centrum. Den sociolingvistiskt 
inriktade forskningen nöjde sig inte med en geografisk lokalisering av 
informanten, han blev även rankad på den sociala stegen, hans utbild-
ning, ekonomi, familjeförhållanden och roll i samhället kom att re-
gistreras. 

Under den svenska talspråksforskningens tidigare år bedrevs verk-
samheten inom statsunderstödda föreningar. Efter hand blev verksamhe-
ten alltmera institutionaliserad, och dialektarkiven är i dag till fullo 
statliga institutioner och myndigheter. Den sociolingvistiska forskningen 
är mera i projektform knuten till universitetsinstitutioner och har ännu 
inte avkastat arkivmaterial med samma rättsliga status som dialektarki-
vens manuskript- och fonogramsamlingar. 

Ännu på 1940-talet rådde det oklara föreställningar om hur offentliga 
dialektarkivens samlingar var. Arkivens personal hade synnerligen ak-
tivt deltagit i insamlingsarbetet, och konflikter kunde uppstå när utifrån 
kommande forskare ville bearbeta och publicera materialet. Och när 
fonogrambestånden växte, insåg ledande arkivmän, att diskretion erfor-
drades och att sagesmän måste skyddas mot icke avsett utnyttjande av 
materialet. 

Det kan inte förnekas att inspelningsverksamheten i början företedde 
vissa vildvuxna drag. Inspelningar gjordes stundom utan att informanten 
var fullt på det klara med vad som egentligen försiggick. Och därvid kom 
ofta personer och händelser att omnämnas på ett sätt som skulle kunna 



84 Meddelanden och aktstycken 

vålla personliga konflikter om materialet nådde orätta personer. Inter-
vjuarna hade sällan en tanke på att materialet skulle kunna bli offentligt, 
och ofta lovade undersökningsledaren att ingen obehörig skulle få del av 
materialet. 

Frågan om arkivmaterialets offentlighet behandlas i 2 kap. av nu 
gällande tryckfrihetsförordning. Där stadgas i 1 §: »Till främjande av ett 
fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medbor-
gare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.» Och i 3 § kommer 
följande definitioner: »Med handling förstås framställning i skrift eller 
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfat-
tas endast med tekniska hjälpmedel. Handling är allmän, om den förva-
ras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till 
eller upprättad hos myndigheten. Upptagning som avses i första stycket, 
anses förvarad hos myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myn-
digheten för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på 
annat sätt uppfattas. Detta gäller dock ej upptagning som ingår i person-
register ...». (Kurs. gjorda av förf.) 

Inskränkningar i rätten att taga del av allmänna handlingar görs i 2 
kap. 2 §. Där sägs bl. a.: »Rätten att taga del av allmänna handlingar får 
begränsas endast om det är betingat med hänsyn till ... 6. skyddet för 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden ... Begränsning av 
rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestäm-
melse i en särskild lag ...». 

Bestämmelsen att upptagningar som kan avlyssnas är allmän handling 
är av ungt datum. Kungl. Maj:t hemställde i prop. 1973: 33 om sådan 
ändrad lydelse av 2 kap. tryckfrihetsförordningen att upptagningar för 
avlyssning och för automatisk databehandling skulle räknas som all-
männa handlingar. 

Propositionen utlöste oro och aktivitet inom DOVA. Skulle inspel-
ningar (= ljudupptagningar) som företagits under sekretesslöfte plötsligt 
och med retroaktiv verkan bli allmänna, offentligen tillgängliga handling-
ar? Uppvaktningar gjordes i vederbörande riksdagsutskott. Riksdagen 
antog Kungl. Maj:ts prop. om  ändrad lydelse av 2 kap., 2 § att gälla 
fr. o. m. den 1 juli 1974. Kungl. Maj:t förordnade emellertid den 31 maj 
1974 med riksdagen om vissa nya inskränkningar i rätten att utbekomma 
allmänna handlingar. Den s. k. sekretesslagen fick en ny paragraf, 13 a, 
vari stadgades: »Handlingar av dialektologiskt eller etnologiskt innehåll, 
vilka av myndighet upprättats eller anskaffats för vetenskapligt ändamål 
och vilkas innehållande finnes påkallat av hänsyn till privatlivets helgd, 
må ej utlämnas förrän sjuttio år förflutit från handlingens datum, såvida 
ej den som genom att lämna uppgifter eller på annat liknande sätt givit 
handlingen dess innehåll samtycker till tidigare utlämnande eller, med 
hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande begäres och omständighe- 
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tema i övrigt, trygghet kan anses vara för handen, att det ej kommer att 
missbrukas till skada eller förklenande för honom eller för hans nära 
anhöriga eller för person som avses i handlingen eller nära anhörig till 
denne. Vid utlämnande böra erforderliga förbehåll göras.»' 

Dessa bestämmelser har något modifierats med ingången av 1981, men 
i princip kvarstår skyddet mot obehörigt utnyttjande. 

De ytterligare bestämmelser som finns i upphovsrätten har jag icke 
skäl att här gå närmare in på. 

Allmänhetens skydd mot alltför nitiska vetenskapsidkare regleras i 
brottsbalkens fjärde kapitel som bl. a. handlar om olovlig avlyssning 
medelst tekniska hjälpmedel, och där ett maximistraff om fängelse i 
högst två år stipuleras. Det bör dock anmärkas att telefonreglementet 
SFS 1963: 18 medger inkoppling av ljudupptagningsapparatur, om den 
ena av två samtalande medgivit detta. 

Jag tillät mig att till metodikkursen sammanställa vissa etiska regler på 
grundval av dels gällande författningar, dels min allmänna, på erfarenhet 
grundade bedömning av vilka regler en talspråksforskare bör följa. De 
återges här nedan. 

Se till att både du själv och dina medarbetare har kännedom om 
gällande lagbestämmelser. 
Betänk att det material du samlar in kan bli offentlig handling och 
kanske missbrukat. 
Tänk dig in i situationen att det är någon av dina närmaste som blir 
intervjuad. 
Övertala inte en ovillig informant. Blir han övertalad, ångrar han sig 
kanske efteråt. En ovillig informant ger oftast ett dåligt material. 
Gör inte inspelningar av barn utan medgivande av deras målsmän. 
Vid större talspråksundersökningar i skolor bör målsmäns skriftliga 
medgivande inhämtas. 
Gör inte inspelningar av åldringar i hemmet utan deras anhörigas 
kännedom. 
Vid inspelningar på vårdhem skall föreståndares samtycke inhämtas. 
Låt informanten höra vad han har sagt, om han så önskar. Om han 
vill ha något utplånat, skall du göra detta omedelbart och på sådant 
sätt att han förstår att du har utplånat det sagda. När det gäller 
inspelningar av barn och åldringar, skall du visa de anhöriga samma 
tillmötesgående. 

Jfr sekretesslag i SFS 1980: 100, 7 kap. 24 §: »Sekretess gäller för uppgift i upptagning 
som har dialektologiskt eller etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för 
vetenskapligt ändamål, om det kan antas att den, som har lämnat uppgiften eller som 
uppgiften avser, eller honom närstående lider men om uppgiften röjs. 

1 fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.» (Red. not.) 
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Håll vad du lovar. Ge inga löften som du inte kan hålla. 
Se till att du och informanten (och hans anhöriga) skiljs som vänner. 
Inhämta medgivande av upphovsmannen även vid sådant offentlig-
görande som inte strider mot upphovsrättslagen. 
Material som har samlats in i vetenskapligt syfte får aldrig användas 
som muntrationsobjekt. 

Vid diskussionen tyckte några kursdeltagare att dessa regler var 
stränga och alltför svåra att efterleva. Jag vill gärna erkänna att jag under 
mina första år som dialektforskare sannolikt bröt mot flera av dem. 
Men jag finner trots detta att reglerna bör följas. Man bör aldrig spela in 
någon i hemlighet eller mot hans vilja. Man skall respektera individens 
integritet. Det är viktigt att man inte bringar talspråksforskningen i 
vanrykte. Då försvårar man endast situationen för efterföljande forskare. 

SUMMary 

Sven Benson, Legal and ethical problems in connection 
with investigations of spoken language 
During the last century, research into the spoken language has undergone 
enormous changes. Technology has made great progress and at the same time, 
the administrative and legal framework has been changed. Demands for access 
to material collected and for protection of the integrity of the informants have 
increased. The author, who was earlier Director of the Institute of Dialect and 
Place-Name Research in Lund, gives in his article a survey of the laws governing 
this field in Sweden, and has compiled a list of ethical and practical rules that he 
thinks are important in the work of the spoken-language scholar among his 
informants. The rules are intended to protect the integrity of the informants and 
to promote a good relationship between research workers and the public. 

Ertse 'myrmalm' i Övre Västerdalarna 
En järnterminologisk studie' 
Av Stig Björklund 
I diskussionen om äldre tiders järnmalm och järnframställning rör sig 
arkeologer och etnologer inte sällan med en rad olika benämningar som 
hämtats dels ur internationell teknisk terminologi, dels ur svenska eller 
nordiska dialekter. Flera av dessa dialekttermer har tydligt ursprung i 
germanskt, i några fall romanskt språk. 

Vid bruk av ord ur svenska dialekter, speciellt uttalsformer upptagna 
ur Övre Dalarnas sockenmål, har i något fall framförts så lättvindiga 
åsikter om de gamla folkliga termernas ljudhistoriska bakgrund och 

I  Bearbetning av artikel tidigare publicerad i Liten festskrift till Erik Olof [Bergfors] 25 
augusti 1981, stencil i ULMA. 
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etymologi, att de förtjänar ett litet tillrättaläggande. Utan ett fast grepp 
om respektive sockenmåls ljudhistoria hamnar man nämligen lätt i någon 
dialektal fallgrop, som här döljer sig. 

Mycket läsvärd då det gäller att hålla isär de speciella betydelserna 
hos ord som malm, metall, mineral etc., giltiga även för deras samman-
sättningar som myrmalm, gulmetall etc. i våra dialekter, är en utredning 
om »Jernets og stålets terminologi», som gjorts av John Ansteinsson 
(1942). Hans studie är f. ö., som han själv (s. 35) framhåller, »et interes-
sant vitnesbyrd om det sterke fellesskap i materiell og åndelig kultur i 
hele Europa, og som har sitt opphav i det indre Middelhav.» Han 
konstaterar samtidigt hur termerna under sin spridning till olika språk-
områden fått annat betydelseinnehåll, »når de opptrer i konkurranse 
med hverandre i ett og samme språksamfunn. Ordene fkblger tingene fra 
deres opphavssted og begrepene fra deres hjemland til andre språk, som 
kanskje alt fOr har navn og betegnelser for de samme eller nr beslek-
tede begreper. Språkets Okonomi tillater ikke den luksus å ha mange 
navn for samme ting». 

I den gamla folktraditionen i Ovansiljan och Övre Västerdalarna före-
kommer dock flera olika benämningar för den järnhaltiga dyjord, som 
fordom hämtades upp ur vissa myrar och varur myrjärn kunde framstäl-
las i ett slags reduktionsugnar, s. k. blästor. Denna dyjord kallades t. ex. 
i Älvdalen dels för malm (dial. mqm) eller malmvreda mqmrytoo) etc., 
dels efter fyndplatsen eller täkten mera preciserande för myrmalm (: 
moymqm), dels efter formen för ärt-, penning- eller pipmalm (: art-, 
p4nstyg- resp. pipm0m), varom se Levander 1914, s. 80, dens. 1944, s. 44 
med litt. samt Veirulf 1937, s. 28. Andra benämningar på myrmalm är i 
dalmålet malmjord, råda och vredga, varom se Dalmålsordbokens ok-
tavkortsregister i ULMA. 

I Älvdalen har man också om materialet eller ämnet till smidbart 
järn för visst ändamål brukat en äldre svensk benämning »örke» eller 
»yrke», dial. börjja. Detta substantiv motsvarar ju sv. och no. yrke etc. 
med betydelsen 'virke, arbete', isl. yrki 'arbete', ä. da. yrke, Orke. Alla 
dessa former är samnordiska bildningar till verbet yrka (Hellquist), fsv. 
yrkia, örkia '(be)arbeta, bruka, sköta, odla' (jfr Söderwall yrkia, bet. 1). 

Substantivet gvjja,, som bibehållit fornspråkets korta y (se Levander 
1925, s. 194), är en avljudsform till vårt nusvenska virke med samma 
betydelse. I älvdalsmålet betyder t.f5e, 'ämne, varav något göres, mate-
rial'. Inom smidet förekommer det i sådana sammansättningar som 
416yorm,0 och spen4r10,0, dvs. 'ämnesjärn till liar resp. spik'. Betydel-
sen 'ämne, material' är också känd i fornnorska virki. Men detta ord är 
icke etymologiskt lika med östnorska Orkje, svenska örke, yrke som 
Ansteinsson (1942, s. 34) påstår utan endast en närbesläktad avljuds-
form. (Se Hellquist virke och yrke.) 
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Motsvarigheten till älvdalska ffirf§e, i bet. 'ämne' etc. förekommer även 
i bet. 'myrmalm' bl. a. i Venjan, Järna, Malung och Lima-Transtrand 
men under andra uttalsformer: Venjan örnce n., öm f., Järna eirige n., 
Malung örtsa f. och i Lima-Transtrand 4se 4e n. med supradentalt 
ur förbindelsen rts.2  De båda senare formerna har stundom skrivits ertse 
eller ärtse. I de västerdalska sockenmålen har fornspråkets korta y 
framför kons. r plus följande tj, ts ur förmjukat k enligt dialekternas 
ljudlära övergått till ö resp. e — ä. Övergången kort y till e — ä i Övre 
Västerdalarna är en speciell egenhet irIom detta område liksom inom 
övriga delabialiserande bygder från Lima-Transtrand till Orsa, som Le-
vander med ett flertal exempel närmare diskuterar i Dalmålet 1925, s. 
194. 

Förledd enbart av ljudlikheten har Ture Heed i sin studie Bondejärn i 
Dalarna (1972, s. 118) sammanställt »Ertse (ärtse) myrmalm i norra 
Västerdalarna» med »tyskans Erz = malm», vilket ur flera synpunkter, 
såväl språkliga som sakligt historiska, uppenbart leder på villovägar. En 
sådan sammanställning kan ju också i fortsättningen föra till förhastade 
och oriktiga slutsatser om direkta tyska lånord och därmed inflytanden i 
den övredalska tekniken och terminologien på järnets och smidets områ-
de i äldre tid. 

Visserligen råder det mellan etymologerna delade uppfattningar om 
bakgrunden till det tyska Erz 'malm', som jag här helt kort skall referera. 
De visar dock klart att tyska Erz under inga förhållanden har någon 
språklig släktskap med det övre västerdalska ertse, dåsa — åts e , dvs. 
egentligen nordiskt yrke, örke 'myrmalm'. Ture HeeCls tanke på ett 
språkligt samband dem emellan bör därför helt avvisas. 

Beträffande bakgrunden till ty. Erz menar Ansteinsson (1942, s. 36) att 
ordet är »rent tysk, lån fra latin i gammaltysk og gotisk, og betegner 
opphavlig råmetall, malm». Till denna uppfattning ansluter sig Calissen-
dorff (1979, s. 158) och framhåller dessutom att »German Erz is cognate 
with English ore».3  Genom släktskap med latinets aes, aeris skulle den 
ursprungliga betydelsen enligt Calissendorff (a. st.) vara 'koppar, brons'. 
Motsvarande ord i de nordiska språken med samma betydelse är forn-
svenska er, isländska eir och äldre danska eer, som återgår på gotiska aiz 
'koppar, brons'.4  Vårt nusvenska ord ärg 'kopparoxid' återgår på en 
adjektivavledning *erugher 'ärgig' till fornsvenska er (se Hellquist ärg). 
I övre dalmålet betecknas 'ärg' med ett feminint subst. ärga, uttalat i 

2  Forsslund 2:2, s. 94 har för myrmalm i Lima anfört dels formen måtm, dels formen 
örkja. Den senare representerar inte Lima utan Malung. Forsslund citerar nämligen en 
uppgift av Ola Bannbers, som talade målet i Yttermalung. 
3  Den engelska beteckningen för myrmalm är bog ore. 
4  Se bl. a. Hellquist ärg, Feist aiz, de Vries 1962 eir2. 
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Ovansiljan Orga 	ig,_rga Älvdalen, gbrga Mora k,&rga Sollerön och 
liknande i övriga bygder samt i Leksand ,1,&rga, i Rättvik jcergn, men i 
Malung ,Orga samt i övriga socknar (krga, ckrga m. fl. (jfr Levander 1925, 
2 s. 129). 

Av ljudhistoriska skäl och med hänsyn till betydelsen föreligger dock 
en annan uppfattning om ursprunget till det tyska Erz, framförd redan av 
Hellquist (1922, jfr uppl. 1948) under örtug, så också av Kluge under Erz 
(jfr uppl. 1963). Man menar att ordet Erz närmast bör innehålla samma 
ordstam som fornsaxiska arut och fornhögtyska arizzi, aruz med bety-
delsen 'malm'. Dess yttersta bakgrund är emellertid dunkel och diskus-
sionen går vidare.5  Nya meningar har framförts, som bl. a. framgår av de 
Vries (1962) under Ortog.6  

Mellan dessa ursprungligen gamla germanska ord på metallernas och 
malmernas område finns givetvis inte någon språklig släktskap med det 
förut behandlade örke, yrke, Lima-Transtrand dåsa, 'myrmalm'. 
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Summary 
Stig Björklund, Ertse 'bog-ore' in Upper Västerdalarna 
In his article, the author points out that the dialect form ertse in Upper Västerda-
lama with the meaning 'bog-ore' is the same word as örrtse in Malung and yrrtje 
in Ovansiljan (Älvdalen, Mora) with the same meaning. They correspond to the 
Swedish and Norwegian yrke 'work', Icelandic yrki 'work', Old Danish yrke, 
Orke, a derivative of the verb yrka, Old Swedish yrkia, är/cia 'work, use, look 
after, cultivate', etc. The form ertse from Västerdalarna can thus not be associat-
ed with the German Erz 'ore', as has been done in Ture Heed's study 'Bondejärn 
i Dalarna' (1971, p. 118). The German Erz has quite a different background, which 
is still rather unclear however. Opinions are very much divided on its etymology, 
and the author gives an account of these. He also corrects certain mistakes in the 
discussions concerning the phonological development. It is important to estab-
lish that there is no connection between the German Erz and ertse 'bog-iron' 
from Västerdalarna, since an opposing view might lead to over-hasty and incor-
rect ethnological and historical conclusions. 

Kagghartsning vid ett svagdricksbryggeri l  
Av Inga-Lill Druvaskalns 
Att hartsa kaggar var ett av de många arbetsmoment som ingick i en 
svagdricksbryggares vardag under den tid då träkaggar fortfarande var i 
bruk. Min sagesman (f. 1919) är uppvuxen i ett familjeföretag som gått i 
släkten från far till son i tre generationer, ett mindre svagdricksbryggeri 
på den uppländska landsbygden. Det var i bruk i familjens ägo från 1915 
till 1976, då rörelsen upphörde. 

Kaggarna förekom i följande storlekar: helfat 160 liter, halvfat 80 liter, 
ankare 40 liter och åtting 20 liter. 

Kaggen utbyttes successivt från slutet av 1920-talet mot tiolitersflas-
kan, som då gjorde sitt inträde, men tillhandahölls i de mindre varianter-
na jämsides med glasflaskan ända fram till slutet av 1930-talet. Under de 
allra sista åren förekom någon enstaka storkund som köpte svagdricka i 
kagge. 

Svagdricka är en färskvara. För att träet i kaggen inte skulle surna, var 
hela kaggen hartsad invändigt. I samband med diskningen synades kag-
gen noggrant. Om sprickor uppstått i hartset, eller om det fläckvis loss-
nat, vilket kunde bli följden av ovarsam hantering, fick man lov att göra 

I  Tidigare publicerat i Liten festskrift till Åsa [Nyman] 4 juni 1981, stencil 1 ULMA. 
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KAGGE 

ytterband 

PLATTJ ÄRN  

KAGGHARTSN ING 

en ny hartsning. Denna farliga och krävande procedur, som förlades 
utomhus, gick till på följande sätt. (Betr. kaggens utseende, benämningar 
på dess delar samt själva arbetsmomentet, se ill.) 

När man öppnade kaggen, tog man först helt bort det översta bandet 
och lossade de två mittenbanden så pass mycket att man kunde lyfta ur 
gaveln, dvs den gavel där avtappningshålet sitter. I avtappningshålet 
hade dessförinnan en ca 50 cm lång pinne kilats fast för att man skulle ha 
något att hålla i. Gaveln med den instuckna pinnen kom att få en särskild 
funktion under själva hartsningen. 

När gaveln tagits bort, sattes de lossade banden åter på plats. Kaggen 
placerades därefter på marken, vilande mot ett liggande kraftigt trä-
stycke, ca 15 cm i diameter, som holkats ur lite på mitten för att kaggen 
skulle ligga stadigt i en viss lutning. 

Hartset, som inköptes i fast form och som hade en honungsgul färg, 
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lades i en stor järngryta över öppen eld, värmdes tills det blev flytande 
och hälldes sedan i den öppnade kaggen. Till en större kagge gick det åt 
ca 2 liter flytande harts. 

Därefter skulle hartset antändas. Detta skedde med hjälp av glödgade 
plattjärn. Plattjärnet (ca 1 m långt) bestod av ett uttjänt kaggband, som 
rätats ut och i ena änden rullats ihop till en klump (se ill.). Den hoprulla-
de änden glödgades med hjälp av en fältässja med stenkol. 

Nu gällde det att vara snabb i vändningarna och hålla tungan rätt i 
mun. För samtidigt som man med höger hand skulle röra om med 
plattjärnet inuti kaggen så att hartset skulle antändas och stänka runt, 
skulle man med vänster hand hålla den lossade gaveln i en viss lutning 
mot öppningen för rökutgångens skull. Hartset skulle brinna fast inuti 
kaggen. Det puffade till vid antändningen och en bolmande svart rök 
utvecklades. Det gamla hartset smälte ihop med det nypåfyllda. Om man 
inte höll gaveln tillräckligt stadigt, eller höll den i en felaktig lutning, 
kunde det få ödesdigra följder. Då kunde gasbildning uppstå med åtföl-
jande explosion, eller »bakåtpuff», som sagesmannen uttrycker det: 
»Här gällde det att passa ansiktet, så att man inte fick det nerdraget med 
harts!» 

Hartset fick brinna i högst 60 sekunder. Brann det för länge, torkade 
träet ihop. Elden kvävdes genom att man täppte till kaggöppningen en 
stund med gaveln. Sedan gällde det att snabbt ta bort ytterbandet, lossa 
mittenbanden, sätta tillbaka gaveln på sin plats så att den spändes fast i 
falsen och sedan återigen slå på banden i sina rätta lägen. 

Då detta var klart, gick man snabbt till hartsgrytan och hällde tillbaka 
allt överflödigt harts genom påfyllningshålet. När kaggen droppat av, 
lades den på en vanlig stege, ca 5-6 m lång, som lagts på marken. Sedan 
skulle kaggen rullas fram och åter på stegen, så att hartset spreds jämnt 
innan det hann stelna inuti kaggen. Kaggrullningen var »skolpojkens 
göra» enligt sagesmannen. 

Efter hartsningen och rullningen spolades kallt vatten över kaggen för 
att undvika en hoptorkning av träet. Den sköljdes också ur invändigt 
med kallvatten. 

Kaggen kunde tas i bruk ganska snart efter hartsningen; hartsade man 
på förmiddagen, så kunde man tappa i på eftermiddagen. Hartsningen 
gav en viss smak åt drickat, som uppskattades av många kunder, och 
man kunde få höra: »Nu har vi fått en nyhartsad kagge, det smakar 
harts!» 

SUMMary 

Inga-Lill Druvaskalns, The resining of barrels at a small-beer brewery 
The item deals with the use of wooden barrels as containers for small beer and 
the method of processing the inside of the barrel with rosin. 
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Barnfoten 
En egendomlig benämning på en måltid.' 
Av Åsa Nyman 

I den »Läsebok för skola och hem», som år 1928 utgavs av G. Bergfors 
och A. Neander under rubriken »Norrbotten» ingår ett kapitel innehål-
lande sägner och folktro. Där återges från Råneå socken en uppteckning 
av den på många håll kända sägnen om hur en kristen kvinna hämtas till 
de underjordiskas boning för att hjälpa en underjordisk kvinna i barns-
nöd. (Jfr Atlas över svensk folkkultur II, karta X, del 1, s. 22-23 och 
kommentar, del 2, s. 58f.) Berättaren uppehåller sig detaljerat vid 
jordemoderns arbete och upplevelser samt vid den lön som hon fick för 
besväret. Mera i förbigående, liksom vore det en självklar sak, nämner 
han i slutet, att det »tillreddes en måltid, den s. k. barnfoten», innan 
kvinnan begav sig hem (I, s. 363). I den efterföljande kommentaren (s. 
365) ger Georg Bergfors följande upplysning om denna måltid. 

»... efter barnets födelse förekommer en »bördselmåltid», vanligen 
kallad barnfoten. Detta ålderdomliga bruk är ännu ej alldeles bortlagt 
... En vanlig sed i Norrbotten är, att när ett barn fötts, komma släkting-
ar och grannar, medhavande förning, bestående av smör, bröd, ost osv. 
Alla, som komma till gården, skola förplägas, »så att de inte draga i väg 
med barnfoten». Detta uttryck innebär, att de kunna vålla det nyfödda 
barnet något ont.» 

När Georg Bergfors åtskilliga år senare kom i kontakt med Dialekt-
och folkminnesarkivet i Uppsala, nämnde han i ett brev (16/3 1968), att 
han aldrig förstått talesättet om barnfoten och undrade, om någon möjli-
gen kunde förklara upphovet till uttrycket. Detta föranledde att arkivets 
uppteckningar rörande seder och bruk i samband med barnafödsel närma-
re undersöktes. Det visade sig då, att materialet härom var både omfat-
tande och varierande. Enbart i samband med besök hos barnsängskvin-
nan fanns flera talesätt: »gå med gröten», »lösa mössan», »ta barnron», 
»ta i eld» m. fl. (signum E II: 4d i arkivets realkatalog), vilka varit knutna 
till ett mer eller mindre tydligt rituellt uppträdande. Det rör sig ofta om 
traktering, antingen till barnsängskvinnan själv eller till de besökande 
men också om försiktighetsåtgärder med tanke på det späda och ännu 
odöpta barnet. I detta material återfanns även »barnfoten». Anmärk-
ningsvärt därvidlag var att detta ord samt talesätt, vari ordet ingick, 
endast fanns belagda i de nordligaste landskapen: Lappland, Norrbotten 
och Ångermanland samt bland svenskar i Österbotten på den finska 
sidan av Bottenviken. Söder ut i Sverige fanns inga belägg förrän i 
Blekinge, södra Småland och Bohuslän. Fortsatta undersökningar har 

I  Bearbetning av artikel publicerad i Liten festskrift till Erik Olof [Bergforsj 25 augusti 
1981, stencil i ULMA. 
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visat att ett liknande talesätt har varit särskilt vanligt på Jylland (M011er 
1931, Lätzen 1980), i Schleswig-Holstein (Mensing 1931) och i norra 
Tyskland inom lågtyskt språkområde (Läbben 1888, Eckstein 1931). 

De svenska talesätten varierar något både till form och innehåll. I 
Norrbotten var »barnfot» benämningen på den måltid eller den förpläg-
nad som gavs till antingen den eller de kvinnor som varit behjälpliga vid 
förlossningen eller till besökande släktingar och grannar. I Blekinge 
däremot avsågs med »barnfot» rester efter dopkalaset. Sådana fick tagas 
med som smakbitar åt de hemmavarande. I Bohuslän var »barnfot» 
benämningen på den s. k. barnsängsgröten, dvs, den gröt eller annan 
mat, som de besökande överlämnade till barnsängskvinnan. Att »få 
barnfoten» (Nb., Öb., Smål.) eller »smaka barnfoten» (Blek.) innebar att 
den som besökte en barnsängskvinna blev bjuden på förtäring. »Slicka 
barnfoten» (Lpl., Ång.) hade samma betydelse. 

Det danska materialet av detta slag har noga analyserats av J. S. 
~ler. Han menar, att benämningen barnefod — i yngre danska barne-
taa — har använts i fyra olika betydelser: 1) som förplägnad till gäster 
som kom med barnsängsmat; 2) som beteckning på ett gille för de 
kvinnor som hjälpt till; 3) som ett gille för män; 4) som beteckning för 
den mat, som kvinnorna fick ta med sig hem efter gillet. M011er har 
funnit ordet barnetaa belagt så tidigt som 1748 och benämningen barne-
fod har han funnit i en otryckt ordbok från omkring 1700: »Barneföd er 
den Mad der gives Kvinderne i Barselstuen, naar Barnet er f0dt, som 
Ost, Kavringer, Sukker og SukkerbrOd: Han deler Barneföd ud.» (S. 
309.) Han redogör för flera andra källor och konstaterar, att ordet 
överallt avser förplägnad i samband med ett barns födelse. För att förstå 
benämningen barnefod söker han sig till lågtyskan och finner där ordet 
Kindsfoot eller Kindsfood i betydelsen förplägnad i form av kaffe och 
kakor, inte sällan i förening med alkohol, till de kvinnor, som hjälpt till 
vid förlossningen. Med hänvisning till Otto Mensing påpekar han, att 
andra ledet i ordet sannolikt går tillbaka på ett medellågtyskt ord vode 
med betydelsen »föda, mat». Ordet skulle alltså ursprungligen ha be-
tecknat den mat, som tillreddes omedelbart efter ett barns födelse. Sena-
re skulle ordet genom en betydelseförskjutning ha kommit att bli beteck-
ningen för själva festen, antingen det var en måltid för enbart hjälpkvin-
norna eller ett större gille. 

~ler är emellertid inte den ende som sökt denna förklaring till ordet 
barnefod. Genom att hänvisa till fod = f0de hos Ivar Aasen visade Otto 
Kalkar i sin ordbok över det äldre danska språket (1881-1885), att hans 
tankar gick i samma riktning. Detsamma gäller August Läbben, vilken i 
sin medellågtyska ordbok (1888) efter ordet kindes-våt (mit. vt = sv. 
fot) tillfogar Kindesfutter inom parentes men försett med ett frågetecken. 
Han förklarar ordet på följande sätt: »Zuckerwerk, welches nach der 
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Entbindung den besuchenden Frauen vorgesetzt wurde.» Den ovan 
nämnde Mensing däremot tvekar inte att förklara ordet Kinds-food eller 
Kees-food i Schleswig-Holstein som en missuppfattning av det medellåg-
tyska substantivet vode med betydelsen »föda», vilket tidigt blev obe-
gripligt och ersattes av ord med snarlik form men med betydelsen »fot». 
Seden att fira ett barns födelse genom att grannkvinnorna samlades hos 
barnsängskvinnan och hos henne förtärde kakor, kaffe och alkohol har 
enligt Mensing haft en vid spridning, trots att försök gjordes redan på 
1600-talet att förbjuda den på grund av kvinnornas ofta våldsamma och 
anstötliga uppträdande. Numera är seden så gott som försvunnen i 
Schleswig-Holstein, men ordet lever kvar i vissa stående uttryck, som 
har samband med barnafödsel. 

På andra håll däremot finns seden men inte ordet kvar, dock i något 
förändrad form beroende på nutida förhållanden vid barnafödsel. Sålun-
da upplevde jag år 1950 i en studentförening i Rotterdam, att ett barns 
födelse firades tillsammans med barnafadern, medan mor och barn be-
fann sig på sjukhusets barnbördsavdelning, på så sätt att traditionella 
»sockerbröd» avåts. Dessa bröd var skorpor bestrukna med smör och 
garnerade med sockerströssel i olika färger. 

Det utsprungliga ordets form har alltså på såväl lågtyska som högtyska 
liksom även i de nordiska språken givit associationer till »Fuss», »fot», 
»fod» (senare »taa» på danska). Därigenom har vissa sekundära tolk-
ningar bildats anknytande sig till barnets fot eller tår på ett eller annat 
sätt. Man kan här finna likheter och sammanblandningar med föreskrif-
ter och förebyggande åtgärder av mer eller mindre magisk art, som det 
funnits gott om i samband med barnafödsel. Man menade t. ex. att den 
besökande kunde »dra i väg med barnfoten», dvs, göra barnet halt, om 
han eller hon inte förplägades väl. 

Förbryllande är att talesättet bara finns belagt i nordligaste och sydli-
gaste Sverige. Bruket att förpläga jordemodern och andra medhjälpare 
efter en lyckligen överstånden förlossning torde ha varit lika vanligt i 
övriga delar av Sverige, ända tills examinerade barnmorskor ersatte 
grannkvinnorna. Man skulle därför kunna våga gissa, att uttrycket en 
gång funnits även på andra håll, men att det dröjt sig kvar i konservativa 
områden. En antydan därom skulle kunna vara de uppgifter här och var i 
både Sverige och Danmark, som säger, att besökare borde nypa i det 
nyfödda barnets fötter. 
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Summary 
/isa Nyman, Child's foot (Barnfoten). A strange name for a meal 
Child's foot (Barnfoten) has in certain places been the name given to the meal 
served in connection with a child's birth. This word and expressions containing 
the word is in Sweden found only in the northernmost provinces (Lappland, 
Norrbotten, Ångermanland, and among Swedes in Österbotten on the Finnish 
side of the Gulf of Bothnia) and in the southernmost provinces (Blekinge, 
southern Småland and Bohuslän). Corresponding words and expressions have 
been wellknown in Jutland ('barnefod', in more modern Danish `barnetaa', i.e. 
`child's toe'), in Schleswig-Holstein (`Kinds-food', `Kees-food') and in northern 
Germany ('Kindsfuss', `Kindsfoot', in Middle Low German `kindes-vöt'). 

According to Otto Mensing, J. S. M011er and others, the second element of the 
word probably originated due to a misunderstanding of the Middle Low German 
noun vode meaning `nourishment, food', which probably was not understood at 
an early stage and was replaced by a word with a similar form, but with the 
meaning "foot". Certain secondary interpretations were thus formed in connec-
tion with the foot or toes of a child. 

It is remarkable that the word in Sweden is only found farthest north and 
farthest south. An indication that it may have been known earlier in other parts 
of the country can be the reports found here and there of visitors to a woman 
who had just had a baby pinching the feet or toes of the child. 

Sven Markgrens samlingar från Skelleftebygden i ULMA 
F. d. köpmannen Sven Markgren har till ULMA levererat nedteckningar 
från Skellefteå landsförsamling. De är så pass betydande att de förtjänar 
en närmare presentation. 
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Ordlista från Hjoggböle, Skellefteå lfs. 124 bl. A4. ULMA 29783. 
Ordlistan har en myckenhet fraser, vilket är värdefullt. Listan är 

maskinskriven med grov fonetisk beteckning. Efter en viss komplette-
ring av ljudbeteckningen excerperades materialet av undertecknad och 
resultatet blev 5917 bl. 16:o. ULMA 30170. Det är den ojämförligt 
största sedessamlingen från en socken i Västerbotten. 

Livet i Hjoggböle 1900-1915 berättat på skelleftemål med översätt-
ning. 124 bl. A4. ULMA 30260. 

Livet i Hjoggböle 1900-1915 berättat på skelleftemål med översätt-
ning, tillägg. 63 bl. A 4. ULMA 30260: a—b. 

Dessa skildringar från barndomen är ytterst intressanta. Läsaren får 
en god uppfattning om vardagen i en västerbottnisk by. Markgren berät-
tar om sin skolgång, om arbetet i ladugård, på åker och äng, slutligen om 
sin konfirmation. 

Boliden med omnejd på 1920-talet. Berättelse på skelleftemål med 
översättning. 109 bl. A4. ULMA 31106. 

Man får upplysningar om de första malmletarna, som kom till trakten. 
År 1921 hittades en malmförande sten i byn Svanfors. Detta fynd blev 
upptakten till ett intensivt sökande efter den malmförande ådern. Stenen 
finns nu på gruvbolagets museum. Markgren berättar utförligt om de 
kring Boliden liggande byarna, om deras frihetsår (här brukat i oegentlig 
betydelse: det år, då skattefrihet för viss tid beviljats), åkerareal och 
folkmängd genom tiderna. Man får också en sammanställning av livsme-
delspriserna från 1910 till 1922. 

Det första borrhålet som visade malm gjordes den 10 december 1924 
»som nog torde ha varit som en glädjens dag». 

En berättelse (på riksspråk) om Bolidens gruvsamhälle och Ström-
fors under uppbyggnadstiden och något om byarna omkring Boliden. 
Dessutom ekonomi, händelser, synpunkter, citat. 154 bl. A4. ULMA 
31920. 

Här berättas utförligt om gruvsamhällets tillkomst och utveckling, 
man fick gator (Gyllene Medelvägen, Marina Gränsen), affärer, hotell, 
Folkets hus, skolor, kapell och kyrka. Boliden blev egen församling 1/1 
1962. 

Sven Rudolf Markgren är född 1901 i Hjoggböle, en by ca två mil 
söder om Skellefteå. Efter sexårig skolgång arbetade han i jordbruket. 
Han bevistade en vinterkurs vid Påhlmans Handelsinstitut 1919-20. 
Efter värnplikten hade han ett par år anställning i Kiruna. Ibland sålde 
han renhorn på Hötorget i Stockholm. År 1929 etablerade han sig som 
tobaks- och pappershandlare i Boliden. Så småningom blev affären 
också s. k. B-bokhandel. Han pensionerades 1967 och flyttade då till 
Skellefteå. Sedan 1972 är han bosatt i Uppsala. 

Markgrens intresse för dialekten är gammalt. Under sin tid i Skellefte- 

7-812582 Sv. Landsmål 1981 
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trakten läste han med stor behållning de historier på bygdemål som fanns 
i ortspressen, framför allt i tidningen Norra Västerbotten. Han beslöt sig 
för att skriva sin egen historia på skelleftemål. Därför behövde han en 
ordbok och så kom ordlistan till. 

Markgrens skelleftemål är genuint och nyanserat. Han har sett det 
hela inifrån och det är sällan han brukar riksspråksord. Dialekt- och 
folkminnesarkivet tackar honom för hans gärning. 

Gusten Widmark 

SUMMary 

Gusten Widmark, Sven Markgren's records from northern Västerbotten 
Sven Markgren has handed over extensive records from northern Västerbotten 
to the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala. They include a 
collection of almost 6 000 words and several narrative accounts in the dialect of 
the area. These accounts deal with Markgren's youth in Hjoggböle village south 
of the town of Skellefteå, and with the mining community of Boliden. 
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Sven Benson, Blekingska dialektstudier. II. Lund 1981. 74 s. (Skrifter 
utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 9.) 
I förordet till Blekingska dialektstudier I, som utkom 1956, omtalar Sven Ben-
son, att han 1952 åtog sig uppgiften att på grundval av Landsmålsarkivets i Lund 
samlingar och tillgänglig tryckt litteratur utarbeta en ordbok över de blekingska 
dialekterna.' Det visade sig emellertid att omfattande förarbeten var nödvän-
diga. Bl. a. måste fonembeståndet i de olika målen och de skilda fonemens 
ljudvärden fastställas. De morfologiska kategorierna måste också bestämmas. 
Tanken är enligt författaren att i inledningen till ordboken i görligaste mån 
redovisa de enskilda målens struktur. Problem som inte kan pressas in inom 
ramen för en sådan inledning och som kräver en specialundersökning skall 
behandlas i Blekingska dialektstudier. I första delen gällde undersökningen u od_ 
o i gammal kort rotstavelse och utvecklingen av 3 och b efter bakre vokal. 

Den nu föreliggande andra delen av Blekingska dialektstudier tar likaså upp ett 
klassiskt problem — de korta vokalerna i och e. Undersökningen har ett teoretiskt 
och ett praktiskt syfte. »Det teoretiska syftet blir att undersöka hur 'äldre' i och 
'" utvecklats i Blekingemålen, vilka faktorer som påverkat utvecklingen, hur 

dialektens i detta sammanhang relevanta lånord anpassats till målens ljudsystem 
och vilka dialektgeografiska olikheter som till äventyrs kunna iakttagas. Det 
praktiska syftet blir att undersöka, vilka främre slutna orundade fonem som 
förekomma i de olika Blekingemålen öster om Mörrumsån ... hur de olika 
fonemen realiseras i de olika målen och hur de olika upptecknarna analyserat och 
nedskrivit vokalerna» (s. 17). Viktigt är det också att säkert kunna bedöma 
äktheten hos former i primärmaterialet, som kan verka misstänkta. Först här- 
efter kan enligt författaren det brokiga dialektmaterialet användas i ett »beteck-
ningssystem, som ger rättvisa åt såväl fonetiska som fonematiska aspekter» 
(a. st.). 

Författaren inleder med en diskussion av vissa principiella teoretiska och 
metodiska problem, en diskussion som fortsätter från den första delen av stu- 
dierna. En berättigad skepsis framförs mot användningen av termen »äldre». Det 
är, som författaren framhåller, svårt att skilja mellan ursprungligt kort i och 
förkortat långt i. En förkortning kan som bekant ske vid olika tider och även i 
olika ställningar. Lånorden erbjuder i detta sammanhang också vissa problem. 
Ett ord som skepp betraktas som ungt lån ur riksspråket eller som riksspråkspå-
verkat, eftersom Blekingemålen förlänger vokalen i kort rotstavelse. Svårare blir 
det att bedöma avledningar till ordstammar med ursprunglig lång vokal, t. ex. 

I  Arbetet på att utge dialektordböcker, omfattande större el. mindre områden, är ganska 
intensivt. För det rikssvenska språkområdet kan förutom det stora projektet Ordbok över 
Sveriges dialekter och den pågående utgivningen av Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 
och Ordbok över Laumålet på Gotland nämnas bl. a. första delen av Gösta Sjöstedt, 
Ordbok över folkmålen i västra Göinge härad och E. Larsson — S. Söderström, Hössjömå-
let. Ordbok över en sydvästerbottnisk dialekt, vilka utkom 1979. 1980 kom Algot Hellbom, 
Ordbok över Njurundamålet. 
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verbet ritsa, bildat av verbet rita. Har ordet lånats in i dialekten med kort vokal 
eller har förkortning inträffat efter inlåningen? 

Författaren påpekar de svårigheter som kan uppstå vid en historisk gruppering 
av ordmaterialet. En mångfald former måste då redovisas, som kan ge en 
svåröverskådlig bild. »Det språk man sålunda i allmänhet laborerar med är en 
rekonstruktion av den lokala variant av språket som bör ha förelegat före 
stavelseförlängningen. Målet för denna forskning blir att finna och analysera den 
rika mångfald som utvecklats ur det förutsatta enkla medeltidsspråket» (s. 9). 
Risken för cirkelbevisning i en sådan metodik framhålles. Bland de forskare som 
använt en sådan metodik vid undersökningen av bl. a. de korta i- och e-vokalerna 
på sydsvenskt-götiskt område nämns Wigforss, Lindroth och Hedström. Att 
mycket viktiga resultat har nåtts inom den historiskt orienterade dialektforsk-
ningen av bl. a. de nämnda forskarna betonas dock — graden av lagbundenhet i 
ljudförändringarna har kunnat klarläggas, och en säker grund för den etymolo-
giskt inriktade ordforskningen har lagts. Vad som däremot inte alltid blir klarlagt 
är de enskilda målens struktur. 

Författarens metod är främst strukturalistisk, men språkhistoriska synpunkter 
anläggs ofta. Denna kombination är tilltalande och fruktbar. 

Huvuduppgiften blir som nämnts att fastställa de blekingska målens fonembe-
stånd av slutnare, främre, orundade, korta vokaler. I sydsvenskt talspråk med 
stark lokalfärg skiljer man mellan hetta och hätta, lem och järn, medan samman-
fall ofta kan konstateras mellan hitta och hetta, lim och lem, rim och rem (s. 6). 
Fonemen e' och i' ligger varandra så nära att opposition saknas hos många 
språkbrukare. »E-vokalen är i regel så sluten att den av en ovan iakttagare kan 
uppfattas som en i-haltig vokal (b eller t. o. m. 1)» (s. 10). Problem med fonemlati-
tuder är ett välkänt faktum, och författaren hänvisar till de ovan nämnda dialekt-
forskarnas arbeten. 

Med utgångspunkt från BOrge Andersens ROnnemålet. En strukturallingvistisk 
analyse af udtryksplanet i en bornholmsk dialekt (1959) diskuterar författaren 
frågan om kommutationsprov och därmed sammanhängande problem på ett 
välavvägt kritiskt sätt. Här saknas kanske en hänvisning till Åke Hansson, 
Fonematiska studier i skånska dialekter (1969). 

När det gäller att fastställa fonembeståndet i en dialekt med utgångspunkt från 
ett material med flera upptecknare och flera olika meddelare, som många gånger 
är okända, föreligger åtskilliga faktorer som kan verka försvårande vid t. ex. 
kommutationsprov. Meddelarna kan variera sitt uttal av olika skäl. Dialekten 
kan i ett visst avseende befinna sig i utveckling, och t. ex. språksociologiska 
skillnader kan göra sig gällande. Ett något utförligare resonemang kring sådana 
frågor hade varit önskvärt. 

Materialet representerar socknarna Förkärla (en upptecknare åren 1932-1944), 
Ramdala (en upptecknare 1924), Sillhövda (två upptecknare 1939), Åryd (två 
upptecknare 1937 och 1948-49) och Torhamn (tre upptecknare 1932, 1935 och 
1948-49). Någon motivering varför uppteckningsorternas antal reducerats från 
åtta till fem i förhållande till undersökningen om ib och ö lämnas inte. Den 
geografiska spridningen blir på det här sättet annorlunda vid en jämförelse med 
den tidigare undersökningen. För frågan om eventuell dialektsplittring inom 
målområdet får en sådan begränsning betydelse. 

Författaren grupperar sitt material efter uppteckningsort och upptecknare 
samt efter vilken konsonant som följer efter den starktoniga vokalen. Denna 
fonotaktiska gruppering gör materialet lättöverskådligt. Det samband som i vissa 
fall föreligger mellan vokalkvalitet och följande konsonants kvalitet framträder 
då också klart. 
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Alla ord som innehåller något av grafemen 1, b, e eller q./ (el. snarlik diftong) 
redovisas. Undantagsvis förekommer former med ä-fonem av ord som i regel har 
e- eller i-fonem. 

Betydelse anges relativt ofta, men här önskar jag att flera ord hade varit 
försedda med en förklaring. På s. 21 anförs »sitt (n. till sidd adj.)», men först på 
nästa sida anges »sidd 'lågt belägen'». Käxla och nickepinne (s. 22), hindbär 
(hinge-) (s. 23), förpint (s. 24), tilde (-il-), kifta och ivlas (s. 25) är exempel på ord 
som hade kunnat förklaras. Åtminstone för en uppsvensk läsare är betydelsen 
inte alltid självklar. 

I anslutning till materialsamlingen från resp. socken kommenterar författaren 
bl. a. grafembeståndet. Språkhistoriska synpunkter ges också. Det viktigaste blir 
dock att finna minimala ordpar som visar positiv kommutation. Det bör här 
framhållas, att materialet innehåller få sådana. På flera orter växlar i- och e-
fonemen i samma ord i en och samma upptecknares material. Ordet skillnad 
visar i uppteckningar från Torhamn tre grafem: 1, k, e och fisk ytterligare ett par: 
gt, ?i, i, k, e. Exemplen kommenteras av författaren, som anser att växlingen 
torde bero bl. a. på att antalet meddelare var stort. Det här anförda visar också 
på svårigheten att med utgångspunkt från ett upptecknat material fastställa 
fonem och dessas uttalslatitud. (Nog skulle det vara tacknämligt att kunna få 
härför erforderliga upplysningar i samband med uppteckningar ute på fältet.) 

Visserligen är materialet på flera punkter otillräckligt, vilket författaren också 
framhåller, men han kan ändå tydligt visa, att grafemen i och gt (el. liknande 
diftong) realiserar samma fonem, i-fonemet. Han anser också att grafemen b och 
e realiserar samma fonem, nämligen e-fonemet. Som jag påpekat tidigare är 
fallen med kommuterande ordpar få, och därför känner jag mig inte helt överty-
gad om e-fonemets realisation, nämligen att grafemet b alltid realiserar e-fone-
met. Skulle kanske ett större material och undersökningar ute på fältet kunna 
visa att i-fonemet för någon socken realiseras av i, 4i och k? Jag tänker t. ex. på 
Sven Petterssons samling från Sillhövda, där i och växlar i verbet hitta och 
böjningsformer därav, och på ovan refererade förhållanden i Torhamnsmateria-
let. 

Efter det att i- och e-fonemens realisationer fastställts, redogör författaren 
ingående för de båda fonemens distribution inom ordmaterialet. Det kan därvid 
konstateras, att äldre ii stor utsträckning har öppnats till e. Förkortat (uppträder 
däremot ofta som i-vokal. Faktorer som har hindrat en öppning av det äldre 
korta i visar sig även i detta material vara dels vissa efterföljande konsonanter, y 
och till en del n och I, dels vissa föregående palataler, j- och tje-ljud. När i" 
öppnas sammanfaller det med förkortat 

Endast i några enstaka fall har ett förkortat é slutits till i. 
De tecken som kommer att användas i Blekingsk ordbok för i- och e-fonemen 

blir alltså grafemen i och e. Den fonetiska variationen 1 — o. d. hos i-fonemet 
täcks därvid av grafemet i och variationen e — k hos e-fonemet av grafemet e. 

Ett av de fåtaliga tryckfelen i undersökningen förekommer i detta samman-
hang. På s. 59, r. 11, står »i-fonemet»; skall vara e-fonemet. Ett par andra sådana 
små tryckfel kan nämnas. På s. 29 står i texten under materialsamlingen »... från 
Ramdala tre grafem: ty, i och e»; i stället för i skall stå k. På s. 32 står i 
kommentaren, r. 2, »a»; skall vara e. På s. 35 står »illbattig»; kursiveringen skall 
i stället vara illbattig. På s. 40 slutligen står i kommentaren, r. 3, »1948»; skall 
vara 1949 (jfr Blekingska dialektstudier I, s. 85). 

I Blekingska dialektstudier II har Sven Benson grundligt granskat material-
samlingar i DAL från fem blekingska socknar öster om Mörrumsån. — Målen i 
Listers härad har som bekant tidigare undersökts av Julius Swenning. — 1 
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tolkningen av materialet har Benson givit lösningar på flera problem rörande de 
korta vokalerna i och e, och därmed kan det brokiga materialet på ett betryggan-
de sätt användas för den kommande ordboken. Undersökningens välbalanserade 
teoretiska och metodiska diskussion kommer säkerligen att väcka intresse hos 
varje dialektforskare. 

Jag ser med förväntan fram mot nästa del av Blekingska dialektstudier, för nog 
finns det flera frågor som kräver en specialundersökning. 

Claes Åneman 

SUMMary 

Blekinge Dialect Studies contains special investigations which have proved 
necessary during the preparation work for a dictionary of the Blekinge dialects. 
In the second part of these studies now in print, Sven Benson deals with different 
problems connected with the short vowels i and e. The discussion of certain 
fundamental theoretical and methodical questions which was begun in the first 
part, is continued and extended. This discussion should arouse the interest of 
every dialectologist. 

The main purpose of the investigation is to establish the phoneme-collection of 
close, front, unrounded, short vowels in the Blekinge dialects on the basis of 
records from five parishes (in The Institute of Dialect and Place-Name Research, 
Lund). The author's method is above all structuralistic, but philological views 
are often applied. Even if there is insufficient material in some cases, as the 
author himself also points out, he is still able to show that the graphemes i and 
(or similar diphthong) in the records correspond to the same phoneme, the i-
phoneme, and the graphemes k and a to the same phoneme, the e-phoneme. 
According to the reviewer, the picture of the e-phoneme may become somewhat 
different through a future completion of the material. 

The wealth of dialect material presented here should be quite safe to use for 
the future dictionary after being dealt with so thoroughly by Benson. 

Anders Björklund/Gunnar Nordlinder, Visor & verser från haven. Notskrift Eva 
Nordlinder. Ackordanalys Kerstin Kåverud. Liber Förlag, Sthlm 1980. 189 s., ill. 
ISBN 91-38-05574-0. 
Sedan åtskilliga år upplever den traditionella folkliga musiken en veritabel renäs-
sans i Sverige. Men det är inte bara låtarna, melodierna, som fångar intresset, 
utan även gamla visor, både folkliga och andra. Många äldre vissamlingar har 
kommit i nytryck och flera nya utgåvor lämnar trycket. 

Den visintresserade har ett stort källmaterial att tillgå. Det bör därför inte ha 
varit några större svårigheter för Björklund och Nordlinder att få ihop tillräckligt 
med dikter till sin bok om sjömanslyrik. Författarna har utnyttjat många olika 
slag av källor, förutom tryckta vissamlingar huvudsakligen handskrivna vis-
böcker (s. k. vaxduksböcker), tidningslägg samt visor ur uppteckningar i de 
traditionssamlande arkiven. Ur detta väldiga material har författarna sedan valt 
87 visor och verser, som alla speglar sjömannens situation. Ambitionen har varit, 
uppger författarna, att få med representativ diktning för den undersöknings-
period de valt, nämligen från 1800-talets mitt och fram till vår egen tid. De har 
tagit med flera olika typer av sjömanslyrik: s. k. shanties (dvs. arbetsvisor), 
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frivaktsvisor, agitationsvisor, längre och kortare poem osv. I huvudsak har de 
önskat dra fram mer okända diktares alster, då de menar, att de kända visförfat-
tarna redan fått tillräcklig publicitet. Läsaren skall därför inte förvänta sig att 
återfinna Jules Sylwains eller Kai Gullmars verk i boken, även om deras visor 
också skrevs av i sjömännens vaxduksböcker, men väl visor av mer okända 
förmågor som platsombudsmannen C. H. Dunér, sjömannen Ruben Hellberg och 
stuvaren Johan Hugo Tjusling. 

Bokens främsta syfte är utan tvekan att publicera texter. Det är helt enkelt en 
sångbok. De allra flesta av visorna åtföljs också av noter och ackordsanalyser. 
Mindre angelägna tycks författarna ha varit att diskutera visornas innehåll eller 
att sätta in dem i större sammanhang, även om detta delvis görs i bokens 
inledning. Denna är till omfånget relativt blygsam, men ändå välskriven och 
informativ. Författarna redogör här i korthet för sina källor, sina urvalsprinciper 
o. dyl. och försöker ge en bild av sjömanslyrikens olika kategorier. Boken 
innehåller dessutom ett slags notapparat, där varje vers och visa kommenteras 
ganska utförligt vad gäller ursprung, författare osv. Där anges också från vilken 
källa författarna valt sitt exempel. Denna notapparat är ypperlig, och det är 
därför tråkigt, att den store danske skillingtrycksproducenten och författaren 
Julius Strandberg där fått sitt välkända efternamn förvanskat till Sandberg. För-
hoppningsvis ett rent slarvfel, men ett beklagligt sådant. 

Vad gäller urvalet av visor och verser, börjar författarna med att använda 
Bengt R. Jonssons definition på sjömansvisa »... visor som skapats av sjömän 
samt handlar om sjölivet och sjömannens situation ombord och hemmavid ...». 
Författarna deklarerar klart, att de medvetet undvikit s. k. sjömansschlagers, 
vilka de menar ger en falsk och romantiserad bild av verkliga förhållanden och 
dessutom som dansmusik sätter melodin före texten. De ger visserligen inga 
konkreta exempel på schlagerdiktare, men man kan anta, att de syftar på 
författare som Ernst Rolf, Kai Gullmar och Jutes Sylwain. I stället har förfat-
tarna koncentrerat sig på vad de kallar »den folkliga diktningen». De definierar 
inte detta begrepp, och man kan därför ställa sig tveksam till att de ens använder 
det, ty det kan tolkas på så olika sätt. 

Av hävd har det utmärkande för folkdiktningen ansetts vara, att den saknar 
känd upphovsman, men denna definition har många gånger ifrågasatts. I stället 
har man framhållit folkdiktningens avsaknad av fasta former, dvs att en saga, 
sägen, visa e. dyl. kan existera i flera former, men att ingen av dessa kan sägas 
vara den enda riktiga. Detta hänger naturligtvis samman med folkdiktningens 
»liv». Det är diktning som traderas och lever bland folk, diktning som vandrar 
och förändras, diktning som är i bruk. Med detta perspektiv blir det inte längre så 
intressant att fråga efter ursprunget, viktigare är funktionen eller användningen. 

Man kan även skilja mellan de folkliga och de litterära visorna. Man gör då 
skillnad på författarna och menar, att de folkliga visorna skrivits, som i detta fall, 
av sjömännen själva. Troligen är det denna »folklighet» Björklund och Nord-
linder syftar på. Visorna i boken är ju enligt dem folkliga, till skillnad från de 
sjömansschlagers de uteslutit. De påpekar också, att de undvikit kända förfat-
tares verk till förmån för mer okända förmågors. Menar de, att det här finns ett 
samband, så att den för en större publik obekante diktaren är mer »folklig» än 
den välkände? Om så är fallet bör det dock framhållas, att vissa av dem som 
återfinns bland visförfattarna i boken kan anses som professionella, om än mer 
lokalt kända än de riksbekanta diktarna. Det är svårt att inse, att de skulle vara 
mer »folkliga» än sina ryktbara kollegor. 

Det vore i detta sammanhang värdefullt att få veta, i vilken utsträckning s. k. 
sjömansschlagers eller kända diktares verk fanns med i vaxduksböckerna, och 
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på vilket sätt denna »icke-folkliga» poesi användes. Ty om man skall hålla sig till 
åsikten, att det är funktionen och inte ursprunget, som är avgörande för vad som 
är folkligt eller ej, kan ju Evert Taubes eller Ernst Rolfs såväl som sjömannen 
Thorssons visor kallas folkliga. Det är därför beklagligt, att Björklund och 
Nordlinder inte preciserat vad de menar med »folklig diktning». 

Boken har dock många fördelar. Den tar på ett föredömligt sätt upp den helt 
moderna sjömanslyriken, vilket böcker av detta slag vanligtvis inte gör. Den drar 
dessutom fram de små versernas betydelse. Dessa är i likhet med några av 
visorna kopierade direkt ur originalen, exempelvis ur handskrivna vaxduks-
böcker. På detta sätt har man nedskrivarens handstil och eventuella illustrationer 
bevarade. Detta är mycket förtjänstfullt, ty förutom att det ser trevligt ut, ger det 
en god föreställning om hur en vaxduksbok kunde te sig. De illustrationer som 
förekommer i sjöfolkets visböcker kommenteras något, då författarna visar, att 
man oftast kalkerat s. k. tatueringsförlagor. 

Visor och verser från haven är en vacker bok. Den är fylld av trevliga 
illustrationer, och dess urval av visor och verser är både ovanligt och roligt. Den 
är dessutom i viss mån ett slags källpublikation, vilket förhöjer dess värde 
betydligt. Som sångbok betraktad är den utmärkt, särskilt med tanke på den 
möda författarna lagt ned på att forska kring varje enskild visa. 

Agneta Lilja 

SUMMary 

The book under review is nota collection of seamen's songs in the usual sense. It 
contains some less common material than is usually published. The selection of 
songs and verses has been taken from song collections made by seamen them-
selves as well as from sailors' magazines and papers, and most of the song texts 
were written by sailors. The book is above all a songbook, but its relatively brief 
annotations are still of high quality. In addition it is a beautifully produced 
volume with fine illustrations. 

Mats Rehnberg, Hejarn borrar, släggan slår! Svensk folkdiktning kring arbetsli-
vet. Ordfront. Stockholm 1980. 123 s. ill. ISBN 91-7324-136-9. 

»Spinnrocken är ett förargligt trä. 
Bättre att ta säcken och käppen, 
så får man bröd på fläcken.» 

På detta sätt kunde en spinnerska uppleva sin situation när hon dag efter dag 
tvingades sitta med sitt enformiga arbete vid spinnrocken. Denna ramsa ur Mats 
Rehnbergs Hejarn borrar, släggan slår, är ett bra exempel på folkdiktning i 
arbetslivet och den karakteriserar kortfattat arbetets utformning och villkor. 

Arbetets folkdiktning är en genre som icke alltför ofta behandlas i nyutkom-
men svensk litteratur. Författaren fyller på ett berömvärt sätt detta tomrum 
genom att på nytt ge ut sin »Arbetets folkdiktning» från år 1944 (Ur: Den 
svenska arbetarklassens historia. Arbetaren i helg och söcken. 2. Vardag och 
fest.) i något omarbetad och kompletterad form. Han skriver i sitt förord att 
uppsatsen ges ut ånyo för att tillfredsställa »länge framförda önskemål från en 
ungdomsgeneration, som kommit att känna ett nytt och fördjupat intresse för 
ämnet». Till denna generation kan han räkna undertecknad som sällan haft 
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tillfälle att i litteratur eller i arbetsliv studera folkdiktning av denna typ, ty 
samhällets industrialisering har åstadkommit att folkdiktning i denna gestaltning 
försvunnit. Folkdiktning anses ju vanligtvis vara medvetet komponerade stycken 
som i olika varianter förs vidare av ett stort antal människor, utan att den 
egentliga meningen förändras. Till denna del av kulturen räknas bland annat 
sagor, sägner, talesätt, ordspråk och visor. 

Mats Rehnberg har i denna utgåva valt att spegla två av dessa kategorier, 
nämligen ramsor och visor kring arbetslivet. Efter en kort inledning om folk- 
diktning i allmänhet ges exempel inte bara på olika ramsor och visor från 
speciella arbetsområden utan även på sådana som handlar om arbetslöshet eller 
är parodiska bordsböner. 

Författaren ger prov på ljudhärmande ramsor såsom vällingklockans maning 
till måltid: »Blå välling, sur sill, bälghundar slink in.» Till denna grupp hör också 
de visor som sjungits vid slagtröskning, då det har gällt att hålla takten med 
slagorna. Beroende på hur många som deltagit i tröskningen har ramsorna och 
därmed takten i dem förändrats. 

Borrarvisorna, vars syfte också har varit att hålla takten för att underlätta 
arbetets utförande, har vid sidan av baxar- och pålarvisorna varit de vanligaste 
arbetsvisorna. Bokens titel är just en borrarvisa: »Hejarn borrar, släggan slår.» 
När stenhuggaren, gruvarbetaren, grundläggaren eller rallaren, sjöng »slår», slog 
han, och när han sjöng »hejarn», lyftes släggan. 

Yrkesvisorna som beskriver olika arbeten och arbetsförhållanden upptar en 
stor del av bokens utrymme. I spinnstugorna frodades visorna bland kvinnorna. 
En av de mest sjungna spinnvisorna är: »Spinn, spinn, dotter min, i morgon 
kommer friarn din, så du har ingen vank ...». Många versioner har upptecknats 
av denna visa. Rehnberg hävdar att detta tyder på hög ålder. Exempel på 
nidvisor om olika yrkeskategorier är: »Skomakaren med sin snoriga trut, ju mera 
han bekar, ju värre ser han ut ...». 

Avsikten med Hejarn borrar, släggan slår är enligt författarens inledning att 
presentera mångsidigheten i arbetets folkdiktning och inte att analysera och 
systematisera materialet. Detta syfte måste accepteras, men samtidigt är det 
beklagligt att en analys och systematik inte gjorts. Som skriften nu utformats, ger 
den ett antal exempel på ramsor och visor, men inget mer. Kommentarerna blir 
alltför fragmentariska. 

Det är vidare frapperande hur svårt det tycks vara att skilja ramsor, vars 
ändamål är att hjälpa till att hålla takten, från arbetsvisor med samma intention. 
Författaren begagnar sig av termerna ramsa och visa på ett sätt som förvirrar. 
Var går egentligen gränsen mellan ramsa och visa? För att exemplifiera detta vill 
jag nämna att i kapitlet med rubriken »Baxarvisor» redogörs det uteslutande för 
baxar-ramsor. 

Skriften lämnar sålunda läsaren med en mängd obesvarade frågor. Tyder 
endast en upptecknad variant av en ramsa eller visa alltid på låg ålder? Finns det 
någon grundläggande skillnad mellan diktning om det egna arbetet och folkdikt-
ning om andras arbete? Hur kan det komma sig att August Blanche's Ståls 
visbok spelat så stor roll för denna genre? 

De många illustrationerna från Nordiska museets och Statens sjöhistoriska 
museums samlingar är av hög kvalitet och förtydligar framställningen. Käll- och 
litteraturförteckning är utförlig och i förhållande till den äldre utgåvan delvis 
moderniserad. 

Man får hoppas att en sådan erfaren folklivsforskare som Mats Rehnberg får 
ytterligare tillfälle att nedteckna och analysera sina iakttagelser om folkdiktning i 
arbetslivet. 	

Marie-Louise Pettersson 
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Summary 
The aim of the book reviewed is to present the folk poetry of working life. The 
author concentrates on songs and rhymes. He gives examples of onomatopoetic 
and rhythmical rhymes or songs. Songs connected with certain trades and crafts 
take up a large part of the publication. Rehnberg does not analyse or systematize 
the material sufficiently and the annotations are too fragmentary. 

Carl-Herman Tillhagen, Fåglarna i folktron. LTs förlag. Falköping 1978. 357 s., 
ill. ISBN 91-36-01184-3. 

Modern etnologi har främst varit inriktad på mer eller mindre lokalt begränsade 
djupundersökningar, medan stora syntetiska verk mestadels lyst med sin frånva-
ro. Det är förståeligt men samtidigt beklagligt, ty dessa översiktsverk är också de 
behövliga och för vissa syften t. o. m. nödvändiga. De kan vara utmärkta som 
referenslitteratur och passa bra för undervisningsändamål. De samlar, ofta på ett 
föredömligt sätt, mycken information i ett sammanhang. De bör naturligtvis 
användas med en viss försiktighet, då de ju inte går alltför djupt i sina redo-
görelser, men de har ändå berättigande, och det är därför alltid lika välkommet 
med stort och brett upplagda undersökningar. 

»Fåglarna i folktron» är en sådan syntetisk framställning. Det är en gigantisk 
sammanställning av folkliga (och lärda) föreställningar om ett hundratal vilda 
raglar  i Sverige. Boken behandlar tro, sed och sägen kring fåglarna och deras liv, 
inte bara från svensk horisont, utan också ur andra kulturers och skiftande 
epokers perspektiv. Det mesta av sitt stora material har författaren hämtat ur 
äldre litteratur, ur Nordiska Museets Folkminnessamlings traditionsuppteck-
ningar, samt till någon del ur andra arkivs samlingar. 

Det finns tidigare ingen motsvarighet till Fåglarna i folktron i Sverige, och 
boken borde således fylla ett tomrum, men det är tveksamt, om den kan sägas 
göra det. Redan i uppläggningen brister boken. Författaren har egentligen inte 
bearbetat sitt stoff utan mer presenterat ett urval föreställningar plockade ur allt 
tillgängligt material om fåglar. Texterna blir ofta svårlästa trots författarens 
lättsamma och många gånger ytliga språk. Det beror på att det alltid är svårsmält 
med så mycken notisartad information som den boken ger. Författaren tar med 
så oändligt många föreställningar och varianter av dessa, att läsaren inte kan 
memorera hälften. Det hade varit önskvärt, att författaren i stället koncentrerat 
sig på några vanliga föreställningskomplex och sedan diskuterat dessa vad gäller 
förekomst och/eller inbördes beroende. 

Bokens egentliga brister består dock i en olämplig metod kombinerad med 
avsaknad av källkritik. Författaren har valt att sammanställa material inte bara 
från vitt skilda tider, utan också från helt olika kulturer och skiftande sociala 
skikt. Antikt material ställs således mot sena adertonhundratalsuppteckningar 
från Medelpad, indianska och orientaliska myter jämförs med uppgifter hos 
Olaus Magnus och dalska traditioner. Författaren har, till synes helt godtyckligt, 
plockat »godbitar» ur ett väldigt, varierande och världsomspännande material 
för att sedan sammanföra dessa subjektiva val till en helhet. På detta sätt har han 
visserligen fått en sammanhängande bild, men överensstämmelserna mellan 
olika kulturer är endast skenbara, och de håller inte för vetenskaplig granskning. 
Metoden att på detta vis plocka ihop informationer är välkänd, fastän numera 
övergiven inom både etnologi och antropologi. Den användes under 1800-talet av 
exempelvis Frazer och Mannhardt, och kritiken mot den riktas framför allt mot 
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dess tendensiösa urvalsprinciper. Med denna tvivelaktiga metod kan man nämli-
gen göra sig skyldig till grova förvanskningar, då man plockar in det som passar i 
den bild man vill skapa men inte tar hänsyn till avvikelser och helt bortser från 
fakta, som man inte tycker stämmer in. På detta sätt kan man då mycket väl 
sammanställa fakta från olika tider, från de mest skilda kulturella och sociala 
sammanhang, och ändå få det att ge en helhetsbild. Metoden är dock både 
förrädisk och förkastlig. För att förstå ett kulturellt drag måste man ovillkorligen 
känna till dess kontext. Man kan aldrig på ett vetenskapligt försvarbart sätt bryta 
loss bitar ur sina kulturella sammanhang och jämföra enbart dem med varandra 
för att finna likheter mellan kulturerna. Vill mari göra jämförelser, måste detta 
ske genom att det ena kulturella systemet som helhet ställs mot det andra. Först 
vid en sådan granskning blir jämförelserna fruktbara och intressanta. Det är en 
elementär princip för all etnologisk/antropologisk forskning. 

Författaren har en mycket märklig hållning till sina källor. Endast då han tagit 
uppgifter ur litteratur, använder han sig av notsystem. Däremot finns inga 
användbara källhänvisningar till de traditionsuppteckningar, som han bygger en 
stor del av sin framställning på. En enkel proveniensuppgift av typen »Smål. 
Tävelsås» är allt han lämnar. Detta innebär naturligtvis, att en eventuell kontroll 
blir mödosam och kanske omöjlig, då man inte kan återfinna författarens källor. 
Man kan således inte kontrollera, om författaren citerat korrekt, om en uppgift 
avser just den fågel författaren anger, eller om han missförstått eller vantolkat, 
om föreställningarna är vanliga och ofta förekommande i uppteckningarna eller 
om det rör sig om enstaka belägg och hur representativa de är för den landsända 
de får stå för i boken. Om man som etnolog söker efter regelmässigheter och 
upprepningar för att klarlägga kulturella mönster, så är dessa frågor oerhört 
viktiga och bör ovillkorligen diskuteras i vetenskapliga sammanhang. Tyvärr får 
man ibland intrycket, att Tillhagen arbetat i direkt motsatt riktning, dvs att han 
sökt det udda, det avvikande och enastående, det som kan tyckas dråpligt och är 
roligt att återge. Har man ett sådant perspektiv, får källkritiken naturligtvis en 
undanskymd plats. 

Författaren återger många dialektala namn på fåglar, men endast i undantags-
fall försöker han härleda dessa benämningar eller förklara deras förekomst i olika 
trakter. Han har naturligtvis inte redogjort för alla kända benämningar, men är 
det urval han gjort alltid representativt och riktigt? Man kan som ett exempel 
nämna enkelbeckasinen. Denna fågel, vars läte har påmint om getens mäkande 
och hästens gnäggande, fick namn som bräkbock och horsgök. Enkelbeckasi-
nens olika namn har behandlats tidigare, och Tillhagen stöder sig på denna 
litteratur. I en av de skrifter han citerar har emellertid ett stavfel insmugit sig. 
Felet är ganska iögonenfallande för den som känner till något om enkelbeckasi-
nens olika namn, ty där står bräkdock i stället för bräkbock. Detta tycks 
Tillhagen emellertid inte ha reflekterat över, utan godtagit som en variant! Ett 
annat exempel, då det gäller benämningarna på enkelbeckasinen är namnet 
kvällsgimra, som i boken står som exempel på fågelns namn i Värmland. Detta 
namn finns i ett (1) känt belägg (!), och det är ingalunda representativt för 
Värmland, där den allra vanligaste benämningen på fågeln är bräkbock. Uppgif-
ten är alltså direkt vilseledande. Detta slumpvis valda exempel ger en bild av hur 
okritiskt författaren arbetat och hur felaktiga hans resultat kunnat bli. Med en 
något källkritisk blick hade författaren kunnat undvika sådana vantolkningar och 
missvisande upplysningar som dessa. 

Bokens inledning kunde förtjäna en egen recension. I inledningen gör förfat-
taren ett slags generalrepetition av några av folktrons lagar, dvs uppfattningen 
om det ovanligas betydelse, associationstänkandet, betydelsen av det första och 
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sista osv. Dessa resonemang är löst tillfogade och tillämpas endast i undantags-
fall i den följande texten. Författaren resonerar inledningsvis om fåglar i allmän-
het, och han redogör för hur man i äldre tider uppfattat fåglarna som gudomar. 
Hans resonemang brister i sammanhanget och lämnar läsaren med en mängd 
frågetecken. Över huvud taget gör inledningen ett ovederhäftigt intryck. Många 
högst diskutabla åsikter framläggs som fakta, argumenteringen är inte överty-
gande, och ibland tappar författaren helt fotfästet, exempelvis då han återger en 
gåta om fåglar (till vilken källhänvisning saknas). Denna gåta anger biet och 
fladdermusen som »fåglar», och av detta förhållande drar då författaren slutsat-
sen, att det beror på att man »i gamla tider» inte varit så noga med klassificering-
en! Anledningen till att man kallat bi och fladdermus för »fåglar», skulle alltså 
vara att söka i ett bristande kunnande i eller intresse för klassificering! Ett sådant 
påstående visar väl ändå på en rent häpnadsväckande okunnighet? Behöver en 
ung etnolog påminna en erfaren om, att man »i gamla tider» varit oerhört noga 
med att klassificera? Man har ytterst noggrant skilt på olika typer av snö, is, 
mark, vatten osv. På lapskt område har man haft olika benämningar för en grå 
ren, en vit ren osv. Man kan ha haft andra grunder eller principer för klassifice-
ringen, men någon bristande noggrannhet har det aldrig varit fråga om. Förfat-
taren borde inse, att man inte så vårdslöst bör sprida uttalanden av detta slag. 

»Fåglarna i folktron» är ingen anspråkslös skrift, ty det är ingen liten uppgift 
att på 350 sidor söka återge vad man genom tiderna i olika kulturer och sociala 
skikt trott och berättat om fåglarna. Uppgiften har också vuxit författaren över 
huvudet, och man måste ställa sig tveksam till hans resultat. Boken har inget 
egentligt värde för en allvarligt syftande etnolog, då dess metodiska brister är så 
allvarliga. Möjligen kan den intressera en bred allmänhet, men den bör användas 
med största försiktighet, då dess många uppgifter inte går att verifiera. 

Agneta Lilja 

Summary 
The book under review is a comprehensive compilation of popular and learned 
material on wild birds. It is quite unique, but has a number of serious methodical 
shortcomings. The author has uncritically put together material not only from 
different periods but also from different cultures and social groupings and has 
tried to give an overall view. He has also neglected source criticism to such an 
extent that much of the information he gives is quite incorrect. This makes the 
book unusable for scientific contexts and perhaps for the interested laymen too. 

Nyutkommen uralisk etymologisk litteratur 
en recension i årgång 1956 av denna tidskrift anmälde jag en del nyutkommen 

litteratur på det uraliska området. Det kan kanske nu vara på tiden att se vad som 
har hänt under de tjugofem år som gått sedan dess. 

Jag använder här termen uralisk, inte finsk-ugrisk, eftersom man alltid tar med 
motsvarigheter även från de samojediska språken, där sådana förekommer. 
Uralisk är alltså en samlingsterm för finsk-ugrisk och samojedisk. 

Björn Collinders Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the 
Uralic Languages, som jag anmälde 1956, har utkommit i en andra, reviderad 
upplaga på Helmut Buske Verlag i Hamburg 1977, ISBN 3-87118-187-0. (Den 
vanliga förkortningen av detta arbete är FUV.) 
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De två följande delarna av hans A Handbook of the Uralic Languages har 
redan för länge sedan utkommit. Den andra delen, Survey of the Uralic Lan- 
guages, utkom 1957 på Almqvist & Wiksells förlag. Den innehåller texter på 
olika uraliska språk med kommentarer. Den tredje delen Comparative Grammar 
of the Uralic Languages utkom på samma förlag 1960. Denna sista del har sitt 
särskilda intresse för etymologer, eftersom den redogör för de regelbundna 
ljudutvecklingarna i olika uraliska språk. Den gör det möjligt för oss att konstate-
ra, em en etymologi följer de uppställda ljudlagarna eller inte. Av alldeles särskilt 
intresse för etymologen är emellertid den lista över rekonstruerade former i 
uniraliskan och urfinskugriskan, som finns i slutet, s. 405 ff. 

Det andra arbetet som jag behandlade i min recension 1956 var första delen av 
Suomen kielen etymologinen sanakirja [= Etymologisk ordbok över finska språ- 
ket], som hade utkommit i Helsingfors 1955 (= Lexica Societatis Fenno-Ugricx 
XII). Denna första del var i det stora hela Y. H. Toivonens eget verk. Han gick 
bort strax efter det att första delen hade utkommit, men arbetet har fortsatts av 
Erkki Itkonen, Aulis J. Joki och Reino Peltola. Den rent etymologiska delen är 
nu färdig. Det återstår endast ett band med register över de ord på andra språk än 
finska som finns behandlade. Denna del, den sjunde, väntas utkomma inom kort. 

I banden som utkom efter Toivonens död har medtagits mera dialektmaterial, 
varför ordartiklarna i genomsnitt har blivit längre. Redaktionen har emellertid 
sett sig förpliktad att behålla Toivonens redaktionella principer. Det gäller t. ex. 
den tryckeritekniska framställningen, som inte på något sätt utmärker vad som är 
väsentligt. På så sätt kan det för den som inte är väl hemma i finskan vara svårt 
att finna det ställe, där själva den etymologiska förklaringen finns. En annan 
svaghet med ordboken är att den så gott som helt saknar litteraturhänvisningar. 

De första delarna av den etymologiska ordboken (vanligen förkortad SKES) 
har varit i användning länge och har visat sig vara ett utomordentligt hjälpmedel, 
karakteriserat av noggrannhet och skarpsinne. 

Man avser nu att publicera en mera koncentrerad upplaga av denna ordbok, 
ungefär av samma typ och format som Hellquists Svensk etymologisk ordbok. 
Den preliminära titeln är Suomen sanojen alkuperä [= De finska ordens ur-
sprung]. Den kommer att ha de finska ordens betydelser angivna också på tyska. 
Redaktionen består i detta nu av SKES:s författare: Erkki Itkonen, Aulis J. Joki 
och Reino Peltola. 

En av orsakerna till att man lämnade bort litteraturhänvisningarna i SKES var 
att det finns ett särskilt arbete som förtecknar finska ord som behandlats i den 
etymologiska litteraturen. I min recension 1956 anmälde jag den andra delen av 
detta arbete. Sedan dess har ett nytt band utkommit. Det har liksom del II 
utarbetats av Elvi Erämetsä. Det tredje bandet har samma titel som de föregåen- 
de delarna, Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter. Det 
utkom i Helsingfors 1974 i Annales Academix Scientiarum Fennicx, Serie B, 
som nummer 186, och omfattar åren 1950-1965. Det ger hänvisningar till prak- 
tiskt taget allt som skrivits om varje finskt ord och är alltså ett ovärderligt 
hjälpmedel för alla som sysslar med finsk etymologi. Elvi Erämetsäs värdefulla 
arbete kommer att fullföljas av Forskningscentralen för de inhemska språken i 
Helsingfors (enl. en uppgift i sjätte bandet av SKES s. 1899). 

En ordbok som även kortfattat ger ordens etymologi och i vissa fall litteratur-
hänvisningar härtill är Aimo Turunens Kalevalan sanat ja niiden taustat [= 
Orden i Kalevala och deras bakgrund]. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, 
Lappeenranta 1979, ISBN 951-9363-24-6. Den är egentligen en omarbetning av 
ett tidigare verk av samma författare, Kalevalan sanakirja [= Ordbok till Kale-
vala], Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 235, Helsinki 1949. Det 
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nya, omarbetade verket rekommenderas särskilt till etnografer, folklorister och 
religionshistoriker, som vill veta något om Kalevalaordens bakgrund och bety-
delse. Det har bl. a. mycket instruktiva teckningar. 

En beprövad handbok över finska språket är Lauri Hakulinens Suomen kielen 
rakenne ja kehitys [= Det finska språkets struktur och utveckling]. Den utkom i 
sin fjärde förbättrade och utökade upplaga på Otavas förlag i Helsingfors (tryckt i 
Keuruu) 1979, ISBN 951-1-04680-2. Genom att använda ordregistret s. 595 ff. 
finner man snabbt fram till det ställe där det ord man är intresserad av finns 
behandlat. 

Hakulinens behandling av ordens etymologi börjar på s. 309 ff. Han gör så att 
han bokför de olika skikten i finskans ordskatt. Han börjar med det gamla 
inhemska ordförrådet och fortsätter med de olika skikten av lånord. En omstän-
dighet är härvid ägnad att förvåna. Alla ord som inte har fått någon godtagbar 
etymologisk förklaring förs utan vidare till det gamla inhemska ordförrådet, men 
detta måste ju vara metodiskt fel. Det kan ju komma att visa sig att några av dem 
i själva verket är lånord. Oetymologiserade ord är oetymologiserade ord och 
ingenting annat. 

När det gäller gamla arvord i finskan, är det skäl att jämföra vad som står i 
SKES med framställningarna i andra etymologiska arbeten, även om åsikterna 
nog i de flesta fall torde vara ganska samstämmiga. 

Om det finska ordet uppges ha en motsvarighet i ungerskan är det allt skäl att 
slå upp det i det ungerska etymologiska arbete som behandlar det finsk-ugriska 
inslaget i ungerskans ordskatt. Detta arbete heter A magyar szökeszlet finnugor 
elemei. Etimolögiai szötår [= De finsk-ugriska elementen i ungerskan. En ety-
mologisk ordbok]. Huvudredaktör för arbetet har varit György Lakö och redak-
törer Kåroly Redei och Eva K. Sal. Arbetet har utgivits av Aka&miai kiadö, 
Budapest, i tre delar. Första delen har redan kommit i en nyutgåva 1972, del II 
kom 1971, och del III kom 1978. (Det sistnämnda bandet har ISBN 963-05-1269-
6). Man hittar lätt det finska ordet med hjälp av den ordförteckning till de tre 
banden som just har utkommit. Den heter Szömutatö a magyar sz6Uszlet 
finnugor elemei cimi etimolögiai szötår. 1-111. kötetMez1= Ordförteckning till 
etymologisk ordbok över de finsk-ugriska elementen i ungerskan, band 1—III] och 
är sammanställd av Anna A. Jåszö under redaktion av Eva K. Sal. Förlag är här 
likaså Aka&miai kiad6, Budapest 1981, och bokens ISBN är 963-05-2417-1. 

Till hjälp för dem som inte kan ungerska finns det i första bandet av ordboken, 
s. 19 ff., ett företal på tyska, och ordens betydelse ges även på detta språk. Jag 
har recenserat arbetets första del i Språkliga bidrag. Meddelanden från semina-
riet för slaviska språk vid Lunds universitet, vol. 6, nr 27. 

Det finns även en ungersk etymologisk ordbok av vanlig typ, nämligen A 
magyar nyelv törtneti-etimolögiai szötåra [= Historisk-etymologisk ordbok 
över ungerska språket], utgiven av språkvetenskapliga institutet vid ungerska 
vetenskapsakademin under ledning av Lorånd Benkö med Lajos Kiss. Låszlö 
Papp och Låszlö Kubinyi som redaktörer. Den är förlagd av Akademiai Kiadö, 
Budapest, i tre band: 11967, 11 1970 och III 1976. Sista bandet har ISBN 963-05-
0987-3. Den har förord och anvisningar för ordbokens användning på tyska i 
första bandet. För ord av uraliskt ursprung har den knappast något att bjuda 
utöver föregående verk (se det tyska företalet, band I s. 21). 

I detta sammanhang bör även nämnas en under utgivning varande etymologisk 
ordbok över den med ungerskan jämförelsevis närbesläktade ostjakiskan, nämli-
gen Wolfgang Steinitz Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der 
ostjakischen Sprache. Akademie-Verlag, Berlin 1966—. Sista fascikeln som jag 
har sett är nr 9, Berlin 1980. Efter Steinitz död utges arbetet av Gert Sauer. 
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Läsaren görs uppmärksam på uppgifterna om den alfabetiska ordningen s. 015 f. 
Den avviker nämligen från den vanliga. Man får hoppas, att det färdiga verket 
följs av ett index över de ord som anförs från andra språk i de etymologiska 
utredningarna. 

Syrjänskan har också fått sin etymologiska ordbok. Den har författats av V. I. 
Lytkin och E. S. Guljaev och heter Kratkij etimologdeskij slovar' komi jazyka. 
Förlag: Izdatel'stvo »Nauka», Moskva 1970. Den innehåller s. 347 ff. ett index 
över ord på andra språk än syrjänska. 

Jag kan även anmäla första bandet av en etymologisk ordbok över tjeremissis-
kan, F. I. Gordeevs Etimologdeskij slovar' marijskogo jazyka. Tom 1. A—B. 
Joåkar-Ola 1979. Marijskoe kniknoe izdatel'stvo. 

Också ett arbete rörande de samojediska språken finns att anmäla, nämligen 
J. Janhunens Samojedischer Wortschatz: gemeinsamojedische Etymologien. 
(Castrenianumin toimitteita.) Helsingfors 1977. ISBN 951-45-1161-1. 185 s. 

En etymologisk ordbok över de uraliska språken, som utgår ifrån de rekon-
struerade formerna och behandlar de uraliska, finsk-ugriska, samojediska, finsk-
permiska, volgafinska och ugriska skikten i de uraliska språkens ordskatt, är 
under utarbetande på finsk-ugriska avdelningen vid ungerska vetenskapsakade-
mins institution för språkvetenskap. Så vitt jag vet, har ingenting utkommit 
ännu, men i en artikel i Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 
XX, 1970, ss. 411-424, redogör K. 12Cdei för redaktionsprinciperna. 

Jag skall också nämna en etymologisk ordbok av något annan karaktär, 
nämligen Wolfgang Veenkers Materialien zu einem onomasiologisch-
semasiologischen vergleichenden Wörterbuch der uralischen Sprachen (= Ham-
burger uralistische Forschungen), Hamburg 1975. Det föreliggande arbetet är 
egentligen ett provhäfte för den slutgiltiga versionen och föreligger nu i en 
upplaga som huvudsakligen är avsedd för utbyte med bibliotek och medforska-
re. Den fås genom hänvändelse till författaren, adress: D-2000 Hamburg 13, 
Hartungstrasse 5 II, Finnisch-Ugrisches Seminar der Universität Hamburg. 
Författaren utgår inte från orden utan från begreppen. Han har valt ut fyrtio 
begrepp och förtecknar de ord som finns för dessa begrepp i de olika uraliska 
språken. Jag kan nämna begrepp som 'moder', 'sjunga', 'väster'. Idén är god och 
boken utgör ett utmärkt komplement till gängse etymologiska ordböcker över de 
uraliska språken. Det behöver väl inte särskilt framhållas, att en sådan ordbok 
kan användas av dem som bedriver forskningar beträffande ord som betecknar 
motsvarande begrepp inom andra språk än de uraliska. 

Jag förstår bara inte, varför författaren inte tar de uraliska språken i så att säga 
vanlig ordning och går från väster till öster med början i finskan, som Collinder 
gör i FUV. Nu börjar han med ungerskan och tar så de övriga ugriska språken, 
voguliska och ostjakiska, och hoppar sedan till finskan och börjar där och går 
t. o. m. votjakiskan, och därifrån går han sedan vidare till samojediskan. Det 
finns, så vitt jag kan se, varken någon geografisk eller språkhistorisk grund för en 
sådan ordning. 

Om vi så går över till de olika lånordsskikt som finns i finskan finner vi ett 
arbete som sammanfattande behandlar de äldsta indoeuropeiska lånorden. Några 
ord är så gamla, att man inte riktigt vet, hur man skall klassificera dem, andra hör 
med säkerhet till det indoiranska skiktet. Det arbete som jag syftar på är Aulis J. 
Jokis Uralier und Indogermanen. Die älteren Beriihrungen zwischen den urali-
schen und indogermanischen Sprachen (= MCmoires de la Société Finno-
ougrienne 151). Helsinki 1973. ISBN 951-9019-03-0. 

Detta arbete är mycket välkommet, för tidigare var det ett mycket omständligt 
företag att försöka finna nya etymologier på området, eftersom litteraturen var så 
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spridd, att man hela tiden riskerade att lansera etymologier som redan fanns 
publicerade eller — var värre var — någonstans redan fanns effektivt vederlagda. 

Det är ingalunda bara fråga om en etymologisk ordbok utan om en grundlig 
genomarbetning av hela frågekomplexet. Verket består av tre delar. Första 
delen, »Geschichte und Kritik der bisherigen Forschung», är ett i sin lärdom och 
kritiska skärpa verkligt imponerande avsnitt. I andra delen behandlas med stor 
sakkännedom de ifrågakommande orden. Den tredje delen »Abschliessende 
Betrachtungen» är utformad med vederbörlig försiktighet. Någon gång skulle 
man kanske önska sig ett skarpare eget ställningstagande från författarens sida. 
Boken avslutas med ett omfattande »Wortregist,-r». 

I östersjöfinskan, dvs. i finskan och de med denna närmast besläktade språ-
ken, finns det en mängd slaviska lånord. I sitt arbete Die russischen Lehnwörter 
der finnischen Schriftsprache (= Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 
8), Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1973, ISBN 3 447 01529 2, har Angela Plöger 
som framgår av titeln begränsat sig till de ryska lånorden i det finska skriftsprå-
ket. Arbetet innehåller bl. a. ett forskningshistoriskt avsnitt, en genomgång av 
lånorden och en diskussion av de ryska ljudens återgivande i finskan. Den som 
letar efter ett enskilt ord hittar det i »4. Verzeichnis der Lehnwörter» s. 42ff., 
som löper i finsk bokstavsordning med ä och ö sist som i svenskan. Varje ord får 
där en mönstergill behandling. För några ords del finns det dessutom kartor över 
utbredningen i slutet av boken. 

Till slut vill jag nämna, att det finns en etymologisk ordbok i manuskript över 
estniskan, utarbetad av den i Lund verksamme estniske forskaren Julius Mä-
giste, som gick bort 1978. Det är viktigt att detta arbete blir publicerat så snart 
som möjligt. Det är inte till någon större nytta för forskningen, när det ligger som 
manuskript. 

Jag har med flit förbigått de specialarbeten som utkommit på de germanska 
lånordens område, eftersom de skulle kräva alltför utförliga kommentarer från 
min sida mot bakgrunden av den diskussion som förs om dessa lånords ålder. 

Som framgår av det ovanstående har den etymologiska forskningen på det 
finsk-ugriska området varit ganska livlig under de sistförflutna tjugofem åren. 
Det har också med visst fog hävdats att man har hunnit längre i metodiskt 
avseende på detta område än på det indoeuropeiska, där forskningen i ganska 
stor utsträckning fortfarande arbetar med rötter, medan man beträffande de 
finsk-ugriska språken arbetar med ord. Människorna talade naturligtvis redan för 
länge sedan i ord, inte i ordrötter. 

Tryggve Sköld 

SUMMary 

Twenty-five years ago Tryggve Sköld reviewed some works on Finno-Ugric 
etymology in the Svenska Landsmål journal, among others the first volume of 
the Finnish etymological dictionary, which had then just appeared. In his new 
review he presents the etymological work carried out during the years that have 
passed since then, and discusses the different etymological dictionaries in the 
field of the Uralic languages. 



Från arkivens verksamhet 

Årsberättelserna för dialekt- och folkminnesarkivens verksamhet kan rekvireras 
hos vederbörande arkiv. Adresser och telefonnummer är: 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, 
Ö. Ågatan 27, 753 22 Uppsala, tel. 018/1563 60. 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, 
Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046/10 70 00. 

Dialekt-, folkminnes- och ortnamnsarkivet i Göteborg, 
Vallgatan 22, 411 16 Göteborg, tel. 031/13 8871. 

Dialekt-, folkminnes- och ortnamnsarkivet i Umeå, 
Universitetet, 901 87 Umeå, tel. 090/1655 47. 

Ur årsberättelserna ges här kortfattade upplysningar om viktigare inslag eller 
förändringar i de delar av institutionernas arbete som gäller dialekter, folkliv och 
folkminnen (t. ex. större arbetsprojekt, fullbordade större undersökningar, av 
arkiven utgivna skrifter) samt personalskiften. Denna begränsnng av notisernas 
innehåll och omfattning medför att meddelanden om alla arkivs verksamhet inte 
med säkerhet kommer att inflytta varje år. 

Ur redogörelserna för arbetsåret 1979/80 noteras följande: 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) 
En större undersökning av skolbarnens lekar i nutid och gången tid har påbör-
jats. 

Av trycket har utgivits: Levandert—Björklund, Ordbok över folkmålen i övre 
Dalarna, h. 18 (kvarndygn— kövis) och h. 19 (illustrationshäfte); Klintbergt—Gus-
tavson, Ordbok över Laumålet på Gotland, h. 16 (skjuta forts. — slå); Svenska 
landsmål och svenskt folkliv, årg. 101-102 (årsh. 1978-79). 

Dialekt-, folkminnes- och ortnamnsarkivet i Göteborg (DAG) 
Arbetet med att upprätta en ny realkatalog har påbörjats. 

Dialekt-, folkminnes- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM) 
Av trycket har utgivits: Samiska fonogram vid arkiv och institutioner i Norden; 
Dahlstedt, Tone — Holmgren, Barbro, Nordfinska evakueringen till Skelleftebyg-
den 1944-45. De finska »koflickornas» vistelse i Sverige. 

SUMMary 

From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research 1979-80. 

8-812582 Sv. Landsmål 1981 



114 Litteratur 

The above article gives an account of the principal activities of the institutes of 
dialect and folklore research 1979-80. The detailed official reports from the 
institutes are available in stencil form and can be obtained from the respective 
institutes (for addresses see above). 



Insänd litteratur 
16.2.1979 - 31. 1. 1981 

Aarbgiger for nordisk oldkyndighed og historie 1977-78. Kbh 1979-80. - Abhand-
lungen und Berichte des Staatlichen Museums för Völkerkunde, Dresden. Bd 37. 
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tive Ltet-setninger i samisk; 1978: 2. Doar bmaU'gehus 1977; 1978: 3. Säiv'aguol-
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testdata. Språktest använda inom projektet textstruktur och språkfärdighet hos 
skolelever. 1978; 65. FUMS' verksamhet 1/9 1977-31/12 1978; 66. K. Larsson, 
Elevtexter: en materialbeskrivning från projektet »Textstruktur och språkfär-
dighet hos skolelever». 1979; 67. Textlingvistiska experiment. 1979; 68. Kerstin 
Nordin & M. Thelander, Talprov som underlag för könsbestämning av förskole-
barn. 1979; 69. Gunilla Gustavsson, Substantiv i skoluppsatser. 1979; 70. K. 
Schubert, Om perfekt och preteritum i svenskan och tyskan. 1979; 71. Katharina 
Hallencreutz, De - dem - dom i svenskt elevspråk. 1979; 72. Ingrid Liischer, 
Förstärkande och modifierande adverb i svenskt elevspråk. 1979; 73. Anna 
Fichtelius, Hur blir flickor stumpor och pojkar grabbar? 1979; 74. K. Larsson & 
M. Westman, Språksyn och modersmålsundervisning. 1979; 75. Könsroller i 
språk 3. 1979; 76. M. Thelander, Stad och omland: Urbaniseringen speglad i 
språket. 1979; 77. B. Nordberg, Några ord om språkvårdens marknadsföring. 
1979; 78. R. Andersson, Födelseortsfält och bosättningsmönster - en studie av 
norra Västerbotten och nordvästra Södermanland. 1979; 79. M. Thelander, A 
qualitative approach to the quantitative data of speech variation. 1979; 80. Eva 
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naden i färöiskt skriftspråk. 1980. Ser. D. 13. C. Platzack, Meningsbyggnaden i 
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The archaeology of Sjx1land in the early roman iron age. 1980. - Navnestudier 
udg. af  Institut for navneforskning. Kbh. 18. B. JOrgensen, Stednavne og sam-
fxrdselshistorie. 1979; Bente Holmberg, Stednavne som kulturhistorisk kilde. 
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tiska arkiv- och dokumentationskonferens. Åbo 1978. - Nordisk arkivnyt. Udg.: 
Rigsarkivet, Kbh. Årg. 24 (1979)-25 (1980): 3. - Nordisk medicinhistorisk års-
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Cz. 2: 1-2. Wroclaw 1978-79. - Praktisk lingvistik. Lund. 1. Eva Gårding, & R. 
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Ordprosodi i invandrarundervisningen. 1979. - Proceedings of the folklore de-
partment. Mimeographed papers and projects. Budapest. 19. T. Dömötör, The 
symbol of desire and of deceptive happiness. 1980; 20. V. Voigt, First May in the 
1970th years in Budapest. 1980; 21. V. Voigt, Folklore, folklorism, symbol, 
symbolism. 1980; 22. Anikö Salamon, The meanings of a punitive rite. 1980. - 
RAIN. Royal anthropological institute news. 30-41. London 1979-80. - RA-nytt. 
Riksarkivet informerar. 1979: 1-1980:4. Sthm. Recorded sound. 72-77. Lon-
don 1978-80. - Revista de etnografie si folclor. T. 23 (1978): 2-25 (1980): 1. 
Bucuresti. - Revue des langues vivantes. Annöe 42 (1976): 3-6; 44 (1978). Brux-
elles. - Saga och sed 1978. Upps. - Samdok. Bulletin från rådet för samtidsdoku-
mentation vid kulturhistoriska museer. 6-12.1979-80. Sthm. - Sanastaja. Aika-
kauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. 116-119. Hki 1979-80. - Sankt 
Eriks årsbok 1979-80. Sthm 1979-80. Schweizerisches Archiv för Volkskunde. 
Jahrg. 75: 1/2-76: 1/2. Basel 1979-80. - Scottish studies. Vol. 22-23 (1978-79). 
Edinburgh. - Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1979: 
1-1980: 2. Hki. - Sjöhistorisk årsbok 1977/1978. Sthm 1979. - Skansvak-
ten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. Nr 64-65 (1979-80). Älv-
dalen. - Skara kulturnämnds skriftserie 2. Dialektord, uttalsformer och provin-
sialismer huvudsakligen från Valle härad. Upptecknade av Walda Andersson och 

Andersson. Skara 1980. - Skinnarebygd. Malungs hembygdsförenings årsbok 
1979-80. Malung 1979-80. - Skrifter frå Norsk målförearkiv. 30. A. 13jOrkum, 
Generasjonsskilnad i Indresognsmål. 1974; 32. K. Aune, Sledenemningar. 1976; 
33. På leit etter ord. Heidersskrift til Inger FrOyset frå medarbeidarar og stu-
denter. 1978; 34. 0. T. Beito, Artiklar og taler i utval. 1979. - Skrifter från 
Folklivsarkivet i Lund. 20. Renöe Valen, Le confit. 1977; 22. G. Alsmark, 
Herdar på Korsika. 1979. - Skrifter från Skansen. 7. E. Sundström, & M. 
Janson, Missionshuset från Svenshult. Sthm 1979. - Skrifter rörande Uppsala 
universitet. B. Inbjudningar. 65-69. Upps 1979-80. - Skrifter utg. av Avesta 
kulturnämnd 2: 1-2. L. Häusler & Mirjam Häusler, Karlfeldts antavla. 1979. - 
Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå. Serie A. Dialekter. 1. E. 
Larsson & S. Söderström, Hössjömålet. Ordbok över en sydvästerbottnisk 
dialekt. 1979. Serie. D. Meddelanden. 1. Tone Dahlstedt & B. Holmgren, 
Nordfinska evakueringen till Skelleftebygden 1944-1945.1979. - Skrifter utg. av 
Etnologiska sällskapet i Lund. 9. Gunilla Kjellman, Bröllopsgåvan. 1979; 10. A. 
Salomonsson, Gotlandsdricka. 1979. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällska-
pet i Finland. Hfors. 484. A. J. Pitkänen, Binominala genitiviska hypotagmer i 
yngre nysvenska. 1979; 485. M. Engman & J. A. Eriksson, Mannen i kolboxen. 
John Reed och Finland. 1979; 486. Birgit Klockars, I Nådens dal. 1979; 491. 
Levnadsteckningar. 9. G. Stjernschantz, Hugo E. Pipping. 1980. - Skrifter utg. 
av svenska Riksarkivet. 1. J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under stor-
hetstiden. D. 1-4. 1931-76; 2. A. Munthe, Studier i drottning Kristinas och 
reduktionens historia. 1971; 4. H. Schöck, Rikets brev och register. 1976. - 
Skrifter utg. av Svenska språknämnden. Sthm. 66. Språk i Norden 1979; 67. 
Språkform och språknorm. En bok till Bertil Molde på 60-årsdagen 1979; 68. 
Språk i Norden 1980. - Skrifter utg. av Svenskt visarkiv. Sthm. 7. D. Lohmeier, 
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Weltliches und Geistliches Lied des Barock. 1979. - Skrifter utg. genom Dialekt-
och ortnamnsarkivet i Lund. 1. G. Sjöstedt, Ordbok över folkmålen i västra 
Göinge härad. D. 1. abborrben-grant-väder. 1979; 2. B. Ejder, Ryd och rud. 
1979. - Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. Umeå. 19. A. Hellbom, 
Medelpads gräns mot Jämtland från medeltid till nutid. 1977; 20. Ingrid Telham-
mar, Predikstolsmakare och predikstolskonst före 1777. 1978; 21. L. Thomasson 
De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar för 
åren 1970-74. 1979; 22. B. Auden, Bottniska personnamn. Frekvenser i skatte-
längder från mitten av 1500-talet. 1980. - Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelse-
namn. D. 7. Harjagers härad och Eslövs stad. 1979; D. 14. Onsjö härad. 1980. - 
Slavia Occidentalis. T. 35-37. Warszawa 1978-80. - [Svenska litteratursällska-
pets] arkiv. 4-6 (1979-80). Hfors. - Stiftelsen Länsmuseet - Murberget. Verk-
samhetsberättelse 1978-79. Härnösand 1979-80. - Stofnun Årna Magnåssonar å 
Islandi. Rit. Reykjavik. 17. Ålfrån Gunnlaugsdöttir, Tristån en el norte. 1978; 18. 
Gripla 3. 1979. - Ströms hembygdsförening. Årsbok. Strömsboken. 1980. Ström-
sunds tidning 1905-1908. 1979; 1981. Järnvägen kommer! 1908-1911. 1980. - 
Studia Fennica. Hki. 23. Suomen perinnetieteellinen bibliografia. 1980. - Studia 
folkloristica et ethnographica. Debrecen. 1. Z. Ujvåry, A temetes parödiåja. 
1978; 2. I. Dobrossy, Dohånytermesztes a nyirsegben. 1978; 3. E. Kunt, Teme-
tök az aggteleki-karszt falvaiban. 1978. - Studia Islandica. Reykjavik. H. 38. 
Friaa. Å Siguröardöttir, Leikrit Jökuls Jakobssonar. 1980. - Studia philologiae 
Scandinavicae Upsaliensia. 13. P. A. Pettersson, Om böjning av icke-neutrala 
substantiv i Eskilstunaspråket. 1979; 14: 1-2. M. Thelander, Språkliga varia-
tionsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal. D. 1-2. 1979; 15. Kristina Ni-
kula, Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes-dialekten. 1979. - 
Studier i nordisk filologi. Bd 62. Hfors 1980. - Sumlen 1979. Sthm. - Suomen 
kielen nauhoitearkiston toiminta vuonna 1978-79. Hki 1979-80. - Suomen mu-
seo. Hki. Vuosik. 84-86(1978-79). - Suomi. Hki. 119: 1. Suomen murteet. 1980; 
122:4. S. Haltsonen & R. Puranen, Kaunokirjallisuutemme käännöksiä. Biblio-
grafinen luettelo suomenkielisen kaunokirjallisuuden käännöksistä. 1979; 123: 1. 
0. Alho, Orjat ja isännät. Tutkimus inkeriläisistä maaorjarunoista. 1979; 123:2. 
Fennicum. Kielen ja kulttuurin tutkimuksen ja opetuksen tyyssija ... 1980. - 
Svenska litteratursällskapet i Finland. Hfors. Årsberättelse för 1978. 1979. - 
Svenska språknämnden. Sthm. Årsberättelse 1978/79-1979/80. - Svenska 
turistföreningen. Sthm. Årsskrift 1978-79. - Svenskbygden. Årg. 58 (1979)-59 
(1980). Jakobstad. - Svenskt liv och arbete. Sthm. 32. S. Leander, Folkbildning-
ens födelse. Anton Nyström och Stockholms arbetareinstitut 1880-1980. 1980. - 
Sveriges medeltida personnamn. H. 6. Sthm 1980. - Sveriges runinskrifter. Bd 
12. Gotlands runinskrifter. Sthm 1978. - Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes-
och hembygdsförening. Årsskrift. Årg. 33-34 (1979-80). Unnaryd. - Sörmlands-
bygden. Årg. 47-48 (1978-80). Nyköping. - Sörmlandslåten 1979: 1-1980:3/4. 
Södertälje. - Talatrosten. [Utg. av Norsk målfOrearkiv.] 1979-80. Oslo. - Te-
menos. Studies in comparative religion. Vol. 13-15 (1977-79). Hki. - Tietolipas. 
Hki. 80. Kirjallisuuden tulkinta ja opetus. 1978; 81. N. E. Hansegård, Kaksikieli-
siä vai puolikielisiä? 1979; 82. T. Kuldsepp & T. Seilenthal, Nykyviron luke-
misto. 1979; 83. T. Itkonen, Retkiä nykysuomeen. 1979; 84. P. Tommila & I. 
Heervä, Muuttuva kylä. 1980. - Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Medde-
lande. 36-37 (Årsbok 1979-80). Västervik. - Tradision 8-9. Bergen 1978-79. - 
Triumf. Årg. 91(197): 7-93 (1981): 2. Lindesberg. - Troms0 museum. Årsbe-
retning 1977-78. - Troms0 museums skrifter. 16. B. A. Devik, sameskolen i 
Havika 1910-1951. 1980. - Tromura. Fellesserie. Troms0. 1. Kvalsund kraft-
verks reguleringsområde. 1979; Museologi 1. Museums-seminar ved Festspillene 
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i Nord-Norge, Harstad 21.-25. juni 1976. 1979. - Turist. Årg. 47 (1979): 2- Årg. 
49 (1981): 1. Sthm. - Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Kansa-
tiede. Monisteita. 16. R. Huopainen, Sorsakosken tehdasyhteisö. 1979. - Umeå 
studies in the humanities. 24. Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig 
belysning. 1980; 25. R. Hedquist, Emotivt språk. 1978; 26. Monica Loeb, Vonne-
gut's duty-dance with death-theme and structure in Slaughterhouse-five. 1979; 
27. A. Hellbom, Ordbok över Njurundamålet. 1980; 28. Kerstin Elert, Portraits 
of women in selected novels by Virginia Woolf and E. M. Forster. 1979; 29. 
Veronica Bonebrake, Historical labial-velar changes in Germanic. 1979; 30. B. 
Liljestrand, Strindbergs Mäster Olofsdramer. 1980; 31. Maria Bolander, Predika-
tivens funktion i svenskan. 1980; 32. Konstkultur i Norrland. 1980. - Unifol. 
Årsberetning. [Udg. af] Institut for folkemindevidenskab. 1978-79. Kbh. - Uni-
versitetet i Bergen. Årsmelding 1978. - University of Umeå. Department of 
general linguistics. Publication. 19. S. Eliasson, Om språkteori, kontrastiv ling-
vistik och svenska som främmande språk. 1979; 20. Eva Ejerhed, On limiting 
theses in an adequate semantics for English tenses. 1979; 21. U. Bäcklund, 
»Pregnant» and »specific» objects. A collocational investigation of recognize 
and realize. 1980; 22. K.-H. Dahlstedt, Talspråkets metamorfoser. 1981. - Upp-
land 1979-80. Upps. - Varbergs museum. Årsbok. Årg. 30-31 (1979-80). - 
Vaasan kauppakorkeakoulun julkaisuja. 65. K. Mäkelä, Vaurauden lähteet Gus-
tav Freytagin romaanissa »Soll und Haben». 1979; 67. A. Lindell & T. Piirainen, 
Untersuchungen zur Sprache des Wirtschaftsmagazins »Capital». 1980. - Vend-
syssel årbog. 1979-80. HjOrring. - Wik-tidningen 52-53 (1977-78). Up1.-Bälinge. 

Working papers. [Publ. by the] Phonetics laboratory. Lund university. 19. 
1980. - Wuomus'n. Uppteckningar på Våmhusmål. 3-5. 1979-80. Våmhus. - 
Värmland förr och nu. Ärg. 77 (1979). Karlstad. - Västerbotten 1979-80. Umeå. 

Västerbottens norra fornminnesförening. Skellefteå museum. Meddelande 
41/42 (1978/80). - Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1979/1980. Skara. 
- Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 57-58 (1979-80). Västerås. - Väst-
ra Göinge hembygdsförenings skriftserie 27-28 (1979-80). Hässleholm. - Ålands 
folkminnesförbund. R. F. Bygdeserie. Mariehamn. 3. 0. Falck, Byggare och 
byggnader i gamla Mariehamn. 1979; 4. B. Törnroos, Stenbådan. Ett åländskt 
fiskeläge i Bottenhavet. 1980. - Åländsk odling. Årsbok. Årg. 39-40 (1978-79). 
Mariehamn. - Ångermanland 14. Örnsköldsvik 1979. - Århus stifts årbOger. Bd 
68 (1976/79). Århus. - Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Årg. 
44-45. 1974-1975. Sthm 1980. - Älmeboda sockens hembygdsskrifter. Årg. 
21-22. Älmebodaboken 1979-80. - Österbotten. Årsbok 1978-79. Vasa. - Övre 
Norrlands ortnamn. 7. Kalix kommun. A. Bebyggelsenamn. Umeå 1980. 

Akcorin, V. A., Marijskaja narodnaja drama. Joåkar-Ola 1976. - Alftamålet i 
ord och utryck av Alfta hembygdsförening. Alfta 1980. - Allmogekulturen i 
Estland. Sthm 1980. - Almqvist, B., Obituary: Dag Strömbäck... (ur: Folklore. 
Vol. 90, 1979: 1). - Alver, B. G., se Honko, L. - Amari Aib. Red.: L. Scherp. 
Sthm 1979. - Andersson, P. G., Christopher Polhem. Falun 1979. (Dalarnas 
mus:s ser. av småskr. 19.) - Andersson, Th., Eigennamen als erstes Glied 
nordischer Ortsnamen ... (ur: NoB. Årg. 67, 1979.) - Dens. Die schwedischen 
Bezirksbezeichnungen hund und hundare ... (ur: Friihmittelalterliche Studien. 
Bd 13.) - Dens., Vardån, ett spöknamn i Svenskt diplomatarium (ur: Ortn.-
sällsk:s i Upps. årsskr. 1979). - Dens. & Elfström, G., Koversta gammelby. 2. 
rev. uppl. Österfärnebo 1975. - Arbeitskonferenz der Organisationskommission 
för den Ethnologischen Atlas Europas und seiner Nachbarländer, 5 (Visegråd 
1974). Budapest u. å. - Arbete och redskap. 4. omarb. uppl. Lund 1979. - Arkivet 
för ljud och bild informerar forskarna. [Sthm] 1979. - [Aronsson. Sken i Anders.] 
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Åstnåsmål 4. [Östnor 1979.] - Avdelningen för litteratursociologi vid Litteratur-
vetenskapliga inst., Upps. univ. 1979. - Badou, E. & Selinge, K.-G., Västernorr-
lands förhistoria. [Härnösand] 1977. - Balys, J., Lietuviy dainos amerikoje. 
Silver Spring 1977. (Lietuviy tautosakos lobynas 6.) - Dens., Lietuviy kalendor-
in6 gventU. Silver Spring 1978. (Lietuviy tautosakos lobynas 7.) - Dens., 
Vaikysté ir vedybos. Silver Spring 1970. (Lietuviy tautosakos lobynas 8.) - 
Benson. S., [Rec. av] Atlas över svensk folkkultur. 2: 1-2. ... Red. Å. Campbell 
t och Åsa Nyman ... (ur: ANF Bd 93. 1978.) - Dens. Ejder, B., & Pamp, B., 
Litteraturkrönika. 1978-1979 (ur: ANF Bd 94-95. 1979-80). - Berg, Kerstin 
G:son, Don för konservering av födoämnen. Sthm 1979. - Bergfors, E. 0., En 
dialekttalandes uppfattning av sitt eget mål (ur: Nysv. stud. Arg. 59/60. 1979/80). 
- Berggren, G., Ett urval svenska och utländska encyklopedier med särskild 
hänsyn till folkbibliotekens referensarbete. Borås 1974. - [Bergström, E. J.,] 
Härjedalens spelmän och låtar. Östersund 1980. - Bevare mig väl! Konserver-
ingsspecial från Göteborgs museer. Gbg 1980. - Bjurman, Eva Lis, & Olsson, L., 
Barnarbete och arbetarbarn. Sthm 1979. - Björklund, A., & Nordlinder, G., 
Visor och verser från haven. Sthm 1980. - Björklund, B., Ur Järvsö sockens 
historia. Ljusdal 1976. - Bondjers, R., Finns det något vackrare ... Om träsni-
daren Jemt Olov Persson. (Dalarnas mus:s ser. av småskr. 23.) - Brachtel, K., 
Die Sprache des Märchens in kontrastiver Beschreibung zur Sprache der Kunst-
prosa. Göttingen 1979 . - Broberg, R., Folkmål i Värmland. Förteckning av titt. 
... Karlstad 1980. (Småskr. utg. av Fören. för Värmlandslitt. 2.)- Brusewitz, G., 
Svalans våta grav. Flen 1979. -Burman, Eva, & Eriksson, H., I Dan Anderssons 
fotspår. Strövtåg i Grangärde finnmark. Sthm 1979. - Dens. & Eriksson, H., 
Ludvika i bild, från brukssamhälle till centralort. Malung 1978. - Bäckman, 
Louise, & Hultkrantz, Å., Studies in Lapp shamanism. Sthm 1978. (Sthlm stud. 
in comp. religion 16.) - Bäckström, M., Jag blåste i min pipa ... (Dalarnas mus:s 
ser. av småskr. 24.) - Carlson, I., The pastoral care. Sthm 1978. (Sthlm stud. in 
English 48.) - Cavonius, G., Från läroplikt till grundskola. Hfors 1978. ( Skr. utg. 
av sv. litt.-sällsk. i Fint. 482.) - La conference nationale des etudes ethnographi-
ques (28-30 juin 1976). Tirana 1977. - Danielsson, L., Public swedish-american 
ethnicity in central Kansas: A festival and its functions (ur: The Swed. pioneer 
hist. quarterly. Jan. 1974). - Dens., The uses of demonic folk tradition in Selma 
Lagerlöf s Gösta Berlings saga (ur: Western folklore. Vol. 34: 3). - Dialekt og 
riksspråk i skulen. Rapport frå eit nordiskt symposium på Lysebu 2-5 april 1979. 
Oslo. - Dialog. [Sv. för gymnasieskolan.] Av H. Rydén, 	Treårssvenska; 
Lärarhandledning; Ljudband. Sv. dialekter. Sthm 1979. - Dogon. Die Kultur 
eines westafrikanischen Bauernvolkes. Dresden 1979. - Dokumentär fotografi 
79. Bålsta 1979. - E wa jenn göng. [Orsa 1980.] - Eesti uuemad laulumängud 1. 
Tallinn 1980. - Eesti vanasonad 1. 1-5000. Tallinn 1980. - Ehn, W., Älvkarleby 
marknad (ur: Elfkarlen.) [Älvkarleby] 1980. - Ejdestam, J., Mannen och kvinnan 
i svensk folktradition. Sthm 1980. - Dens., Så har vi bott. [Sthm] 1980. - 
Ekholm, J.-0., & Sperlings, S., Mälarmördaren. [Sthm} 1979. - Ekstrand, L. H., 
Bilingual and bicultural adaptation. Sthm [1978]. - Elfström, G., se Andersson, 
Th. - Elvander, N., Scand. social democracy: Its strength and weakness. Upps 
1979. (Skr. rör. Upps. univ. C. Organisation o. hist. 39.) - Englund, Ingegerd, 
Funbo vägar. [Funbo 1979.] (Sockenbostugans vänners skr.) - Eriksson, H., se 
Burman, Eva. - Espeland, W. J., Zwischen Verachtung und Nächstenliebe (ur: 
Zeitschr. fik Volkskunde. 1980: 1). - Foldvik, A. K., Vokalene i Norvegialyd-
skrifta som fonetisk notasjonssystem. Trondheim 1978. - Folke Nordströms 
skrifter. En bibliografi ... Umeå 1980. - Folklore i nationsbyggandet i Norden. 
Nord. inst. för folkdiktn. Symposium 8-9 juni 1979 1 Åbo. Åbo 1979. - Forskning 
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och utvecklingsarbete för högskolan. Sthm 1978. (UHÄ-rapport. 1978:25.) - 
Forskning om barn 1979. Upps 1979. - Forskningscentralen för de inhemska 
språken. Hfors 1979. - [Forslund, H.,1 Kal på skogen. Nya och gamla historier. 
Sunne 1978. - Furuland, L., Arbetet - kall eller fritidsförutsättning (ur: Arbetets 
värde och mening ...) Sthm 1980. -Dens., me mine majne mo (ur: Ord och bild. 
Årg. 79 (1970): 6). - Ge/ler, H., Area author probes celtic-viking history (ur: The 
Sunday Post, Bridgeport, May 13, 1979.) - Dens., Swedes helped gear U.S. for 
life in 20th century (ur: The Sunday Post, Bridgeport, May 13, 1979.) - Gordeev, 
F. I., EtimologiUskij slovar' marijskogo jazyka. T. 1. A-B. JoMmr-Ola 1979. - 
Grythyttan i bild. [Grythyttan] 1976. - Gustawsson, K. A., Råshults Södregård, 
Stenbrohults socken. Växjö 1980. - Gutavisor och andra visor uppt. på Gotland 
av S. Pettersson och R. Bjersby. Slite 1978. - Györki, Irene, se Malmström, S. - 
Göteborgs och Bohus läns stadshypoteksförening. [Gbg] 1980. - Hagström, B., 
Fra håndskrift till ordbog. Kbh (ur: Berlingske Tidendes kronik mandag 12. 
marts 1979). - Halbakken, S., Om folkemusikktradisjon i Trysil og Engerdal. (ur: 
Ostlendingen 1979). - Handelsbanken i Bankens Hörne. Gbg 1978. - Hann, U., 
Die Entwicklungsgeschichte des deutschsprachigen Bilderbuches im 20. Jahr-
hunden. Göttingen 1977. - Hanssen, B., Österlen-kommentarer. [Sthm] 1979. - 
Hansson, Å., Språkligt fältarbete. Umeå 1980. - Hasse/mo, N., [Rec. av] F. 
Hedblom: En hälsingedialekt i Amerika. (ur: The Swedish pioneer historical 
quarterly 30:4 (1979).) - Hauan Johnsen, Marit, & Mathisen, S. R., Hemme - 
alene - fest. Tenåringens festemOnster (ur: Tradisjon 9. 1979). - Hel/bom, A., 
Sant och diktat på dialekt. Sundsvall 1980. (Medelpad berättar 1.) - Hellquist, 
Magdalena, Handskriftsstudier till Fredmans epistlar. D. 1-2. [Sthm] 1977. (Sv. 
förf. utg. av Sv. vitterhetssamfundet. 5. C. M. Bellman. Dikter. D. 4.) - Hen-
ningsen, G., Fra inkvisitionens hemmelige arkiver. [Kbh 1979.1 - Herranen, 
Gun, »Ryssen är ryss fast han steks i smör.» Historiska sägner ... (ur: 
Tradisjon 9 1979.) - Hillebygden Nr 1. 1979. Gävle. - Hofren, E., Tankar på en 
historieverkstad. (Dalarnas mus:s ser. av småskr. 22.) - Holmdal, N., & Lät-
marck, Helene, Paljacka, Pajso, och Mylimak. Grangärde finnmark och dess 
ortnamn. (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds skr. 23.) - Honko, L., 
Alver, B. G., & ROrbye, Birgitte, Folkmedicinens roll i går och i dag (ur: 
Tradisjon 8 1978). - Hoppe, G., Formai education and life-path development. 
Sthm 1978. (Kulturgeogr. seminarium. 5/78. Lockneviprojektet.) - Hultkrantz, 
Å., se Bäckman, Louise. - Ingers, I., Folkmål och folkminnen i Oxie härad. 
[Vellinge] 1979. (Oxie härads hemb. fören. Årsbok 8.) - Dens., Ortnamn i 
Malmö. 11. Västra Klagstorps sn (ur: Elbogen 1978:4. Malmö 1979). - Insamling 
av gruvarbetartraditioner. 1.4.-30.9.1979. Hfors 1979. (Suomalaisen kirjallisuu-
den seuran kansanrunousarkisto.) - Isländska sagor. Övers. och utg. av H. 
Alving. 1-4. Ny uppl. Sthm 1979. - Joensen, J. P., Färöisk folkkultur. Lund 
1980. - Järpåsboken. Järpås 1979. -Karlfeldts Sjugare. Malung 1975. (Karlfeldt-
samf:s skriftserie. 6.)-Karlsson, H., Om göteborgskan (ur: [Göteborgs historiska 
museum. Årstryck. 1979]). - Katona, I., Dammarbeiter im Po- und Theisstal. 
(ur: Acta Ethnographica, T. 28). - Kelly, Alison, Girls and science. An interna-
tional study of sex differences in school science achievment. Sthm 1978. ( IEA 
monograph studies 9.) - Kurfärst, P., Bränner Instrumentenbauer des 14.-19. 
Jahrhunderts. Brno 1980. - Kvideland, R., Folkeminne i Rogaland (ur: [Bygd og 
by i Norge. Rogaland. Oslo 1979]). -Dens., Historier om Oden som del av barns 
kompensatoriske sosialisering (ur: Tidsskr. f. samfunnsforskning. Bd 20, 1979). - 
Dens., Verbal tradering i enkulturationsprocessen (ur: Kulturell kommunikation. 
Lund 1979). - Lagercrantz, S., Varia. Upps 1979. (Occasional papers 8.) - 
Larsson, L. E., Uppländske spelmän under 4 århundraden. Upps 1980. - Lith- 
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man, Y. G., The community apart. A case study of a Canadian Indian reserve 
community. Sthm 1978. (Sthlm stud. in soc. anthropology 6.) - Ljusberg, A., & 
Ljusberg, E., U hunnsmjölsposson. Dikter på härjedalsmål. Bjästa 1978. - 
Ludvikova, Miroslava, Moravskå lidovå vjAivka. 1979. (Moravské muzeum v 
Brn6 - MaM tisky Sv. 18.)- Malmström, S., & Györki, Ircsne, Bonniers svenska 
ordbok. Sthlm 1980. - Manga, J., Das Treiben mit dem grönen Zweig zu Palm-
sonntag im ungarischen und slowakischen Sprachraum (ur: Acta Ethnogra-
phica, T. 28). - Martin, G., Die Kennzeichnen und Entwicklung des neuen 
ungarischen Tanzstiles (ur: Acta Ethnographica, T. 28). - Martwich, Barbara, 
Vom Stadt-Land-Gegensatz zum Stadt-Umland-Problem: soziologische Theorien 

Göttingen 1977. - Mathisen, S. R., »Resande Toivonen och hans kamrat 
Pekka». Vitser om finner... (ur: Tradisjon 9 1979). - Dens., se Hauan Johnsen, 
Marit. - Matz, E., & Matz, E., Sällsamheter i Stockholms skärgård. Södertörn. 
Sthm 1979. - Mc Allister, R., Labial function in Swedish vowels. Sthm 1978. 
(Monogr. from the Inst. of linguistics, Univ. of Sthlm 4.) - Mc Elwain, T., 
Mythological tales and the Allegany Seneca. (Sthlm stud, in comp. religion 17.)-
Med Karlfeldt på Folkarestigar. Malung cop. 1973. - Wriot, C., Les lapons et 
leur soci&e. Toulouse 1980. - Muensterberger, W., In search of human origines: 
Gza Röheim's legacy (ur: Acta Ethnographica, T. 28). - [Muncktell, J. F.,] 
Prosten Muncktells dagbok. 1. Västerås 1979. (Västerås kulturnämnds skriftserie 
5. Acta bibliothecae Arosiensis 10.) - Märta Brita. Berättelser, visor och folktro. 
[Utg. av] Länsmuseet-Murberget och Rikskonserter. Härnösand 1980. - Natio-
nal museum of Iceland. Reykjavik 1976. - [Nilsson, 11.,] Visor och ramsor i 
Nordanstig. Nordanstig 1980. - Nordland, 0., Eventyret. Kva brukar vi det til? 
(ur: Tradisjon 9 1979). - Nordlinder, G., se Björklund, A. - Nyman, /isa, 
Djurklou, Nils Gabriel (ur: Enzyklopädie des Märchens. Bd 3. Berlin 1980). - 
Dens., Olofskult och Olofstraditioner i Jämtland (ur: Jämten 1980.) - Ö Cathåin, 
S., 'Butter, sir...' AT 1698 and 1699 - a typological sandwich (ur: BUloideas. 
45/47, 1977/79). - Olovsson, 0., Finska släktnamn i mellersta Sverige och Norge. 
Torsby 1979. - Olsson, E., 25 spelmanslåtar. [Gbg] 1975. - Olsson, L., se 
Bjurman, Eva Lis. - Olsson, M., se Wideen, J. - Orientering om MålfOresam-
tinga ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. 1980. - Oversand, K., Sverre 
Halbakkens arbeid med folkemusikktradisjon (ur: Ostlendingen, tis. 6. feb. 
1979). - Palmenfeldt, U., Gotländska folksägner. [Visby] 1979. - Papp, D., 
Drycker och dryckesseder i Sverige. Upps [1979]. - Pellijeff, G., Bottnisk 
bebyggelse i belysning av ortnamnen (ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1973). - 
Dens., Fruktnöte. Ett säreget ortnamn (ur: NoB. Årg. 68, 1980). - Dens., 
Kartornas namnformer (ur: Otterbjörk, R., & Sjöström, S., (red.) Provinsiellt 
och universiellt ... Umeå 1977). - Dens., Om österbottniska sjönamn (ur: NoB. 
Årg. 68, 1980). -Dens., Ortnamn och bebyggelse (ur: Sköllerstabygden 1. Kumla 
1978). - Dens., Ortnamn i språkkontakt. (ur: Norna-rapporter 17). - Dens., 
Ortnamnsförleder på -ar(e) (ur: NoB. Årg. 63, 1975). - Dens., [Rec. av] F. 
Isberg, Supplement till G. Danells ordbok över Nuckömålet. Upps 1970 (ur: 
NoB. Årg. 59, 1971). - Dens., Sanningslandet (ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 
1975). - Rasmussen, H., Dansk museums historie. De kulturhistoriske museer. 
[Kbh] 1979. - Reinhammar, Maj, Om tilltalsordet ni (ur: Nysv. stud. Årg. 58 
1978). - Dens.

' 
 Om kasusbruket vid några prepositioner i norrbottensmålen (ur: 

Nysv. stud. Årg. 59/60 1979/80). - Rehnberg, M., Hejarn borrar, släggan slår! 
Sthm 1980. -Ronge, H., Om gränsen mellan sydsvenska och götiska mål i västra 
Småland (ur: Nysv. stud. Årg. 59/60 1979/80). - Rooth, Anna Birgitta, Forsk-
ningsprojektet Ikonografiska arkivet och systemet för dess uppbyggnad. (ur: 
NIF Publications 6 ... Åbo 1978). - Rossipal, H., Funktionale Textanalyse. 
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Sthm 1978. -Rydén, M., Shakespearean plant names. Sthm 1978. (Sthlm stud. in 
English. 43.) - Ryman, B., Eric Benzelius d. y. Sthm 1978. - Rädda bilden i 
Dalarna. [Falun] 1979. - ROrbye, Birgitte, se Honko, L. - Samiska fonogram vid 
arkiv och institutioner i Norden. Umeå 1979. - Schaufelberger, H.-J., 
Randschichtfamilien. Göttingen 1979. - Segerstedt, T., Det historielösa samhäl-
let. (Dalarnas mus:s ser. av småskr. 21.) - Se/inge, K.-G., se Badou, E. - 
Sjömansvisor. Sthm 1980. - Skautrup, P., Et Hardsysselmål. Ordforråd. Bd 2. 
H. 5. Kbh 1979. (Univ:s-Jubilxets da. samf. 473.) - »söm vi säge». Gamla 
ordseder i Delsbo. 1979. - Sperlings, S., se Ekholm, J.-0. - Stemshaug, 0., 
Språkleg tradisjon. Oslo 1978. - Stenålder och bronsålder i Dalarna. D. 1-2. 
(Dalarnas mus:s ser. av rapp. 5-6.) - Studies in English philology, linguistics and 
literature. Sthm 1978. (Sthlm stud. in English 46.) - Swang, Anne, Lucia-opptog. 
Oslo 1979. - Svartholm, Kristina, Svenskans artikelsystem. Sthm 1978. (Meddel. 
fr. Inst. för nord. språk vid Sthlms univ. MINS 3.) - Svenska folksagor. [Mes-
sena och andra svenska folksagor. I urval o. övers, till japanska av Kunishiro 
Sugawara.] [Kyoto] 1980. - Svenskbyborna 50 år i Sverige. 1929-1979. Visby 
1979. - Svinhufvud, Anne Charlotte, A late middle English treatise on horses. 
Sthm 1978. (Sthlm stud. in English 47.) - Så botade vi förr. Hudiksvall 1980. - 
Söderberg, J., Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet. Sthm 1978. (Sthlm 
stud. in economic history 4.) - SOrensen, B., Gatekrig (ur: Tradisjon 9 1979). - 
Ternhag, G., Folkmusik. [Falun] 1979. (Böcker om Dalarna. Litt.-vägled. från 
Dalarnas bibl.förb. 17.) - Tollenaere, F. de, Indexation et thesaurus; La photo-
composition par ordinateur: Possibilit6 et limitations; Les chartes nUrlandaises 
en langue vulgaire (ur: Informatique et histoire m&li6iale. Collection de l'Ecole 
fraNaise de Rome. 1977). - Dens., Probleme der Lexicographie. (ur: Studia 
Germanica Gandensia 20 1979). - Dens., Rechnergesteuerte Satzherstellung 
beim Leidener Institut för niederländische Lexikologie (ur: Maschineller Verar-
beitung altdeutscher Texte. Tilbingen). - Tigerstedt, E. N., The legend of Sparta 
in classical antiquity. Vol. 3. Sthm 1978. (Sthlm stud. in hist. of literature 21.) - 
Torvsjö kvarnar, en vägledning. Västerbottens museum. Umeå [197-?] Tägt-
ström, D., David Tägtström berättar om sin ungdom för Per Johannes. (Dalarnas 
mus:s ser. av småskr. 20.) - Universitet, folkuniversitet, folkbildning. Sthm 
1977. - Waldetoft, D., »Sol är hälsa». Sthm 1979. (Forskningsprojektet Turismen 
o. den folkliga kulturen, Forskningsrapp. 16.) - Wideen, J., Byar, hemman, 
gårds-namn. Österfärnebo 1969. - Dens., Emigration från Österfärnebo 
1850-1948. 2. uppl. Österfärnebo 1971. - Dens., & Olsson, M., Olof Nicolai 
Dahlenius och hans ättlingar. 2. uppl. [Österfärnebo] 1975. - [Wirén D.,] Lin-
spinnerskorna i Odensala. 1979. (Odensala.) - Virtanen, Leea, Våldet i barnens 
värld och traditionsforskningen (ur: Tradisjon 9 1979). - Voprosy marijskogo 
jazyka. Voprosy istorii i dialektologii. Jo§kar Ola 1979. - Vågslid, E., Stadnamn-
tydingar 3. Oslo 1979. - Wäscher, H. J., Liberty, equality and fraternity in 
Wordsworth 1791-1800. Upps 1980. (Studia Angl. Upsaliensia 39.) - Åby möbel-
fabrik i Tjureda socken, Växjö kommun. Växjö [1979]. (Smålands museum. 
Kulturhistorisk undersökning 4.) - Åkerlund, W., Nutida svenskt talspråk. För-
sök med ... nya metoder. Tillämpning här på verben »vara» (va) och »är» (e) ... 
Lund 1979. [Äv. utg. i utförligare duplic. uppl. (D. 1-2) i 12 ex.] 

Rune Västerlund, Kerstin Mattsson, Marie-Louise Pettersson 
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