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Några landsmålsdikter 

Meddelade av MAGNUS VON PLÅTEN* 

Följande litterärt mycket obetydliga skämt på upplandsmål är 
hämtat ur handskriftsvolymen Vs. 84 i Kungl. Biblioteket. Volymen 
bär påskriften »Strödda visor och versar från 1750-1840, ur Hofrätts-
rådet Jör. Schröderheims och Kontraktsprosten J. U. Schröderheims 
papper». 

Bonna-glam på Upsala torg fredags morgonen dhn  24. Julij 1761 

[M] Guss fred! Hör Pelle ha du hört hva som nu [ä] på fäle 
[P] Ko dö,' hua ä dä Mats väl utäf någå väle. 
[M] Vassärka,2  du må tro, här går jen skamper3  päst, 

så att här storknar grymt bå ko å svin å häst! 
[P] Hå va dä bara dä; täekl Gu att vi få lefva, 

å Gummor våra med som hålla på tell vefva. 
[M] Sant hä; men känner du Grann-mor hus-Kersti vån? 
[P] Hå ja, mä vätta hä, ja kommer nu derfrån. 
[M] Hä ä jan ståtlin Kärng, ja håller just utåfva 

Få si om dä blir tåf som hon så länge låfva. 
[P] Ja ja dä ho ha sagt dä ä som dä vor pränt 

Fast folka säger dä ä dermed ej bevänt. 
Men hua ä dä som ho ha låfva deg te göra? 

[M] Ja men; du vill ha mä om du får någe höra. 
[P] Gusstrekken5  ja kan ju få vetta hua dä ä, 

Ja ha [?] ju inttet sagt att jag vill ha nå mä. 

* Ordförklaringarna av M. Eriksson. 
1  Ko dö interj., jfr Ko donl 1722 Hess. 38, Kodoneil 1740 Hess. 72, Ko-

dumss, 1721 Hess. 44. 
2 V assärka interj., jfr Hwaskära, Harbo 1728 Hess. 53, vaskärre, skärre Upl. 

'vårs Herra (trä)'. 
3  skamper 'arg, hård, bitter', Hof »Vox Upland.», jfr skampert exempel, 

Harbo 1728. 
4  täck 'tack'. 5  Gusstrekken interj., eljest obekant. 

1 — 61153070 Sv. Landsmål 1962 
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Må göra ho ha sagt, så vist hon hetter Stina 
Ell som dä hetter nu på förnämt vis, Kristina, 
Skull ho på kära vis begå sin nampnsdagl 
å när den fölle in biu meg te gässbåsslag. 
Nu vjett du ä dä så, men ja ä itte2  bedder 
Ja vjett ej utåf huem hon nu ha blitt förledder, 
Ty eljest plä ho ge så ståtliga eollats3  
att ja altid gått dän halffuller och med plats° 
Kanske ho väntar på du ska kumplamentera° 
och önska henne tell få se namnsdagar flera 
Å anna tåeke prat, som nu ska vara mä. 

[M] Må hä! nog ska dä skje om ja får biva tä. 
Nu ska du på jen stunn låss som du hette Stina: 
»God da kär grannas fru, ni hetter ju Kristina, 
Ja sir hä står så pränt uti almnaekan vån, 
Gu låt jer hetta så, jer tell jen stor förmån. 
Min mor ho hett så mä, men ho lätt kall sej Kersti, 
Gu frögde siäla men ja tror hon dödde törsti. 
Bevar jer Gud för dä, fast ni kan å ha fel 
Ty huar och jen ha fädt deraf sin goda del, 
Men om dä bär te fjälls att ni sku villa dricka 
så ge då ara mä förrän ni sielf ska spricka. 
Hör Granne vest du hua, ho har twå sortament 
Täf öl å maken du tåf tåcke aldrig känt 
Ja aldrig maken såg hur löjligt° ho kan brygga 
Dä kan ej Malin din ell Kan i mä mi stygga7  
Ho mal på lita quarn en näf va sotut miöl 
Dä brygger ho i stop, dä blir krabasigt° öl 
Ty dä ä brunt å klart å bäskt å starkt som farmen» 
å sött som sirup mä, å luktar ut till grannen. 
Ho öser grädde i å slår i lita p] skål, 
Ja tror om ja hört rätt dä kallas puntl° i bål.» 

nampnsclag 3-stavigt. 
2  itte 'inte' eljest obekant form från Uppl. 
3  sallats, kallas 'kalas'. 
4  med plats 'plakat', eljest ej belagt. 
6  kunvplamentera 'komplimentera', vant förvrängning. 
8  löjligt 'roligt', vant i bröllopsdikter lylli etc. 
7  nvi stygga deprec. om  sin hustru. 
8  krabasigt 'starkt', elj. inte känt från Uppl. 

fannen 'fan', formen ej vanlig, här brukad för rimmets skull. 
10 punt 'punsch' (vant uttal i Uppl.-dial. puns). 
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[P] Nej Matte' se du står mä dina dispentater, 
Hvar tog mä Kerstin väg å kumplaments2  mandater? 

[M] Ja Pelle du har rätt, var Kersti å härpå: 
»Om ja kruserar3  rätt så ja kallas4  kan få. 
Jers völig5  kära fru ohisklig from matrona 
Ja önskar jett gott vär att få gott hö åt kona 
Ja önskar jer att bli ohiskligt rask å stor 
Å lefva tells ni blir jen mormors mormors mor 
Ja önskar jer jett goss6  me hästar, suin å getter 
så många tyska får som tiggar trulls7  har gnetter.» 
Hör Pelle går dä an. 

[P] Mor Stina ä ej mas,8  
Jo matte' önska så, så får du vist kallas. 

Den omfattande diktning på upplandsmål, som nedan meddelas, 
har tillkommit under 1760-talets första år. Författaren heter REN-
RIO G. BRANDEL. Han var född 1739 på gården Garpeboda i Västra 
Ryds socken i Uppland. Fadern dog 1747 och sonen omhändertogs 
av släktingar i Stockholm. Redan 1753 sändes han till Uppsala, där 
han stannade till 1760. Han utbildade sig till en god latinare och 
tycks över huvud ha ägnat språken stort intresse. Skalden Johan Wel-
lander, hans vän och kontubernal, skriver i sina självbiografiska an-
teckningar: »Jag fann redan den tiden, huru hogad Brandel var at 
rafinera [göra förbättringar] i språk och uptäcka likheten emellan 
åtskilliga hebreiska, gräkiska och svenska ord» (KB, Vf. 226:2). När 
Petrus Rubens 1758 från Stockholm sändes till universitetet för att 
undervisa i orientaliska språk, blev Brandel en av hans lärjungar. 
Det praktiska syftet med Rubens' undervisning var att utbilda 

1  Matte 'Matthias', namnformen känd från ö. Uppl. (Vätö). 
2  kumplament 'komplimang'. 
3  krusera 'krusa'. 
4  odlats, kallas 'kalas'. 
5  völig 'vördig'. 
8  gO88 'gods'. 

tiggar trulls, personn. Trula inte känt fr. Uppl., jfr upl. trulsa 'ovig kvinna, 
flicka' (äv. anv. om  ko). 

8  ej mas, jfr maahun 'gnidig, snål person' Närtuna 1732, Grubb 1691, och 
masgråt i samma bet. Collin 1724 (Hess. 60, 13 och 42). 
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blivande diplomater för tjänstgöring i Orienten och Barbaresksta-
tema. Brandel fullföljde den utstakade banan: under åren 1764-93 
var han svensk konsul i Algier. På äldre dagar utarbetade han ett 
nytt kronologiskt system, som han gav namnet 'myriaden'; i den 
mån han är ihågkommen är det som myriadens upphovsman. I 
denna tidskrift har ett annat av hans reformförslag från senare år 
uppmärksammats. G. Eneström har under rubriken »Ett bidrag till 
de fonetiska bokstäfvernas historia i Sverige» redogjort för Brandels 
strävan att införa speciella tecken för ng- och sj-ljuden och långt 
o-ljud (Sv. Lm. VI, Smärre meddel. s. cliii ff.). Hans ortografiska 
intresse sträckte sig i själva verket långt tillbaka i tiden. I den 
första och för övrigt enda dikt, som han tryckte, en gravskrift från 
1759, praktiserar han en enkel och ljudenlig stavning. Han har 
influerats av den livliga diskussion om den svenska rättstavningen, 
som länge pågått vid denna tid. Det är helt naturligt, att denna 
begåvade och spekulativt lagde lingvist också skulle fängslas av 
landsbygdens mål, som vid denna tid och i denna del av Sverige 
var föremål för ett ganska livligt intresse. 

Efter avslutade studier flyttade Brandel till Stockholm år 1760. 
Han fortsatte sin diplomatiska utbildning genom att ta anställning 
som bokhållare — en högre post förr än nu — hos den rike köp-
mannen och redaren Niklas FIasselgren. Därigenom fick han erfaren-
het av en vittförgrenad utrikeshandel. Hasselgrens bebodde om som-
rarna Enskede gård intill år 1763, då det närbelägna Jacobsberg in-
köptes; båda egendomarna ligger i den nuvarande förstaden Abra-
hamsberg. Sommarställena blev skådeplatser för ett glatt sällskapsliv 
med Brandel som spiritus rector. Han skrev versifierade skålar, han 
författade skämtdikter och parodier och till bemärkelsedagar som 
t. ex. herrskapet FIasselgrens namnsdagar diktade har små divertisse-
ment, operor i miniatyrformat. (Hans liv och författarskap behandlas 
av mig i en uppsats i Bellmansstudier 15, till vilken jag hänvisar.) 
Innan han 1764 lämnade sin tjänst hos Hasselgren för att bege sig 
utrikes, renskrev han de små stycken och dikter, som han hade 
roat familjekretsen med. Volymen har på okända vägar kommit till 
friherre Helmuth Wrangels arkiv på Säby utanför Strängnäs. Det 
är ur denna renskrift landsmålsdikterna är hämtade. 
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Divertissementet Oraclet uppfördes på Enskede gård sommaren 
1762. Mot slutet av »Oraclet» inträder 

Lasse en Bonddräng från Roslagen 
(Bugar och klår sig bak om örat.) 

Surn alldenstund att jag nu sku gå hit å fråga 
Um jag får nosa sta, å mäg så dristugt wåga, 
Täll å mäg pieka fram för jert Orackel-Bol, 
Så will jag att ni int' ska sticka under stol, 
Men wara surn ni plär tåf den godwillighieta 
Ag uppenbara mäg den hiela hiernlighieta 
Att par sku bli åf oss, å kanskie fliera te. 
Nog ha jag fråga förr hos många wisa qwinnor 
Men kring om dieras swar ha seta liksom hinnor 
Så att jag aller än fått rätt kunseft derom, 
Men allti gått men wäg lik kloker som jag kom. 

Å själfwer wonn Kaplan, fast jag will ingen klandra 
Men trå som tror att han ä miera slug än andra 
Jag fråga häromda'n derom Herswördighiet: 
Å wiet ni hwa han sa': Få si, kanskie, Gu wiet. 
Hå tänkte jag, å kan du inte bätter swara, 
Så ska jag å bordus tell Spåman bob e fara. 
Dämmeså for jag hit, å kom nu hit te jer, 
Å få nu si hwa swar som ni won Lasse gier. 
Få si om ni nu kan just rient å klart bekjänna 
Hur be ska gå i lås en gång för mäg å henna: 
Um wi ska kom ihop, som alltför wäl wor' He, 
Eli hur snart ni tror på wårt Bröllop kunde skie. 
Men kjäre Spåmans far, opphåll mäg inte längin 
För Bond kan komma hiem å fråga ätter drängin 
Så kunde han få Huum om hiela kuntrasion, 
Å kanske wi kund få förtret bå jag å Hon 

ätter sum jag hört att domm ska alltid qwäda, 
Når domrn med någon sak will fram tell jeder träda 
så ska jag qwäda me', jen Stump tock som he går, 
Fastän att ~sen men ä stref å något swår 
Det wåller att jag war en smula in på krogen 
Å drack e par stop öl te styrkja öfwer Skogen. 

Hw-m HEe-m, nu ska jag sjunga. 

Aria Men Huru Snart 
en bekant Som jag å Kajsa bli parom 
Polska: 
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Hvarförre sum att jag nu täll jert Spåbol kom, 
För, si, jag har jen Sak, sum jag will fråg'jer om. 
Jen flitign helsning först från mäg å från men Karin 
H'ä just för hännas skull sum jag nu hit ä farin: 
Hon tjenar, sum ni wiet, hos Mas Jers Anders Ols 
Å giärna willd' hon ha wonn gosse um hon tol's. 
Men sum ni sjölfwa wiet att gentan (flickan) hon ä blyger 
Å will int' ut me' allt, som hon i hågen smyger: 
Så hwiska hon wö mäg, så ingin höle på, 

Å ba' mäg fara hit, som för oss bäggi twå. 
Du kan Fäll fara sta du, sa hon, Lasse kjära, 
För du ä alltid wan Hunhuvn täll å bära. 
Må giöra, swara jag, ho kan så warra Ho 
För aller Lasse just wa rädd för ylla we. 
Så sala jag men mär på bäggis wåra wägnar, 
Å få nu si hva Dom, jer wishjet oss tell ägnar, 
Fäll kan det bli ål oss, jett kappetalt par Hjon, 
Men inte nosar jag, å inte nosar Hon. 

Tal om för Far och Mor den Lyckjan wi ha knuti 
För Gu wiet hur he just hos domm kund' bli besluti 
Fast om wi innoin oss ha gjett bå mund å hand 
Att hur wi bär oss åt, så ska wi ha hwarann: 
Så kunde locka domm ta på å willa krångla 
Å läta mäg te slut me korgen gå å dångla. 
Derföre ä jag int' just än så säker på 
Hur ho me wårt Kuntrakt ska riktigt för säg gå. 
Men Summa ä ändå på hiela ho kunsäffte 
Att rådde jag mäg siölf, jag aller Karin släffte 
För de ha hon sagt sjölf, å de ha jag sagt me', 

Rient och klart 
Ho will jag nu weta Swae om 
Kjära Hjertans Orakel 
Gjör inäg inte obstakel 
Swara Rient å beskjeligt 
På jert Samvete riedligt 
Läs nu opp jera Skrifter 

Rient å klart 

Å huru snart 
Wonn Lasse kan få bli gifter ://: 
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Oraclet 

Metod: När wonn Lasse sej får gifta 
Mamma både Derpå ger Oraklet swar: 
natt och dagar &c Han sitt äktenskap får stifta 

När han egit heman har ://: 
När han wunnit detta måle, 
Ilwarken länsman ell' Hinhåle 
Med alla di konster di wiet 

://: Skall göra på hånom Priviet ://: 

Lasse bockar sig. 

Aria Tusen Tack å myckin hieder 
på samma För de ni så kappetalt 
Ton Lägger ut å stollt utbrieder 

Flera ol som ni ha talt 
(Sagta) Men så kloker ha jag want, 

Långt förrän jag hit ha farit: 
(Högt) Stor Hieder å tack ska ni ha 

För det att ni spådde så bra 
För det att ni spådde så bra ://: 

Följande skämtskrift på fru Hasselgrens namsdag presenterar sig 
själv. Fru Hasselgren var ingalunda grevinna; titeln är blott bondens 
naiva vördnadsbetygelse. 

År 1762. Den 21: Julii. som war Johannas Dag. 
Utom andra Lustbarheter som på Enskede Gård anställtes: Infann sig 

äfwen en Bonde med följande Bref till Frun: hwilka skulle wara som en 
Gratulation och Frögdebetygelse i anledning af Hennes Namnsdag. 

utanpå 
Kjäre Herr Bokhållare, ni sum förstår jer på hur he ska rätt ställas 

opp, skrif ni utanskrefta på de här Brieve, de' ska te Jensjö tell Frun 
siölf. 
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å Madame 
Madme Jeanne Elisabet Hasselgren, nåe d'Alnoor 

pråsentement å 

Enskede 

Högwördige Fru Grevinna 
på Jensj ö Herrgål. 

Alldenstund som jag skulle bedja Jer om förtänkelse, för de ni ä jen 
tåcken from Rixnabel å milderiker Grevinna utå,f jer, å alldrig ä snieder 
irnot jen. fattig Bonde, utan alltid glader och Lättlynter, så ingen kan lät 
bli och håll åf jer, som å wäl alldieles fåfängt he', så att jag så te wida 
sku tolas, mient' ja, fördenskull täll å gjörr mäg oförwäjen, och riktigt 
wåga understå mäg täll å fördrista skrifwa jett Brief tell fru Grefwinnan, 
som ni intet ska bli misslynter öfwer, utan wåla jer tell å ärlig'n les' ige-
nom. Bara Gudgje ni kunde få någo rätt Huum å kunsefft om he, för he 
lär fäl wara så tokut å krasslut wet ja, så he lär int wara mången krop-
per tell å fundiera ut he. Men ätter sume att jag ha fått hört, att fru 
Grevinnan skulle åg ha namn, som domm sa sku stå i Alnakkan, så önska 
ja traxt att Gud sku wälsinna bå Jer och Alnakkan me', för de ni står 
der, bå Jer å Alnakkan till Hieder och Ripentasjon. Ingin kan tro hur 
färgen ja watr, når ja fek höra donrim sa de' war jerat namn. Trå som ha 
wetta förr att ni stog der: derför ha ja inte heller wåla kyöpa mäg någen 
Alnakka di förra åren utan ja ha allti gått in te Mas Jers i Nedergålen 
å koäa i Hanses, når sum de ha behöfs, som når sum ja sku ha sitt ätter 
um det war Ny eller Neddan, å hur snart wånn ko sku kalfa, å tåckot der 
miera, som ä nyttigt i hushålle, å som jen wiet wara dagssanning: för hwa 
wäderlejken angår, så aktar jag aller si der ätter, för he plä mest wara 
Ljuga hwarifwi grand. 

Men Ettersom som de nu ä sant atte ni står der skinbarligen, så ha ja 
åg sätt mäg före, å löffwa he' san, atte ja ska ha Men Egjen Alnakka 
hwariviga år, som Gud gjer, fastän Stiärnkikaren steglar opp henna jen 
Slant högre täll. Men Högwördige kiäre fru Grevinna, aller kan ni tro hur 
godt he giörr mäg, tell å höra jer må wäl, å så tänkte jag att alldenstund 
he var jeran Namnsdag i dag, att men Malin skull kunna skicka te jer 
jen liten LambUngje, eller åtminstone en Smula kalfdans, ätter sum att 
kon wånn ha kalfwa i går, högtiden till en prydnad tell å eta åt jer: Men 
nu ha hon gått te skogs ätte kritturen, å Guwiet når hon kommer hiem 
i qwäll. Stor sak i'ne åg. Ni kan allti wara burgjen ni ändå, wet ja. Ylla 
å de' lekka, att ja int ska skick jer något guslån te bästa. För hon ha 
taji alla skåpnycklarne me säg, bara för den der Brännwinssqwätten skull, 
som står der, som hon ä ömer om. Så att jag int slipper ätter någo gus- 
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lån. Jag had en Tobaks Buss låg i skåpe der me' int kommer ja åt den 
heller. 

Guwälsinn jer Fru Grefwinna he å Surna he: å de önskar jag att ni allti 
måtte ha Gus wälsinnelse på allting, å ha helsan först främst å bärga 
jer sen så flinkt å kappetalt, tock som ni ha gjort alla åren härtedags, 
He ska wist lända oss tell jen oförfärderlig glädje bådde med lekamlig och 
omeddelbarlig åstadkomrnelse som it jen stor Gusgåfwa ifrån Högdene 
inför alla wärdenes Härlighet, som vår Herswördighiet skrifwer till Aros - 
telen Pafwulus i Skapelse Bokens Fyrti Siunde. Å så önskar jag Jer 
mykien lycka i Bo och Hushålle, me små krittur, Giäss och Kalkoner, 
kalf war å Lammungar, å Kyldingar å Höns å allt hwa jer kjärt kan 
%vaxa. Å nu har ja int mier tell å gräl om för den här gången utan jen 
flitug helsning ifrån mäg och Men Malin, sum att alldenstund ni int' bli 
ånger på mäg, wetja, för de ja ha taji på meg dristugheten och framblif-
wer härmiedelst intill min sidsta Rispäckt 

Högwördige fru Grefwinnans 
förhärdade tjenare 
Per Masson 

jett lite styckie på ander sid'n om backen år 1762 den 21. Juhl- 
Ljus månan (dom kallar henna så, fast ho ä mitt i Såmaren). 

a Mardame Mardame 
Fru Grefwinnan på Jensjö Herrgål. 

Lyckönskans Publiplacations Brief tell fru Grefwinnan på Jensiö hop-
fundierat åf Jerker i oppgålen, når som han f ek wetta att de war 
hennas namsdag. ano 1762 den 21. Juljus. 

Ge mäg Iell på pipan, Caisa! 

He å jen kostli Ting täll kunna, läkka, skrifwa 
Å plänta hop jen Skrift, så hon så Lesin blif wa 
Twy wali he så wist, he pryder sen Hunör, 
Tell kuna dikta Brief, beskieligt som säg bör. 
Når sum he riktigt ställs me sina Kuntrasjoner 
Täll it fundierar ut me stollta Sviat Sjoner 
Sum he ska wara rätt, når sum he juståment 
ä skriffwi på Brafwat, och ställt på kopplement. 
Kring hiela Swerjes land den hären har sin hjeder 
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som rätt hantiera kan jett Bleckhorn å jen fjeder. 
Jag undrar inte på wonn Länsman ä så Slief, 
För de han skrifver opp Plakat å Sundags Brief, 
som Bien FIerswördigheit ska stä för oss å Tugga: 
För, fast he int' wor' mier, än Grannas hwita Sugga 
Som lupi bortt te skogs, å såm di will lys' opp, 
Så wiet' en så galant, hur han från tå till Topp 
Ska slå behändigt kring å hiela sakjen wända, 
så Suggan kjäns igen, tell hiela werldsens ända. 
ll'e origjerligt gagn som skrifwa mä säg för, 
Når som jen fälas rätt'me pennan som säg bör. 

Int' will jag skryta just, å mäg deröfwer skjifwa, 
Men Swenskt A, b, c, d, de ha jag lärlt te skrifwa 
Å mången gång ha jag fundierat för mäg sjölf 
om di will gie mäg 'allt Iropja gulld å Sölf: 
Eli domm sku säja så: Hör Jerker will du byta: 
Att urna jag som du jen penna kunde syta, 
så skulle du få straxt ditt Ladgolf fullt me smör 
så swaarte jag ändå: Nej sum jag inte giör. 
För, ingen Tolfman jag mäg Wålar Exmentjera 
fast han will allrig så storsliefwar å prumpiera 
För, men kunterbiss-jen gier jag så wel som han 
men jag kan lesa brief, det Tolfrnan inte kan. 
Men hålakokaknös! jag sitter här och drömmer, 
Tell der jag mett kunsefft i ringand' rot bortglömmer 
Jag skulle skrifwa brief tell Fru Grefwinnan wår 
För, glädjen opp i tak i dag på Hergåln står: 
Dom hull på Rien i går te skura å te fäja 
Jag fråga hwarför' de? Så swara Fruans Däja, 
Att det gak derpå ut, det skulle bli ett Lag 
Tell hieder åf dens namn, som hiette som i dag. 
Så kunde jag då traxt förstå halfqwädin wisa 
Nog säg jag grant att ha war ingen Jomfru Lisa 
Å ingen Madam Frisk å ingen Marjo heller 
som tåeko jett kalas på Sökendagen Ställer. 
Jag hiem å gluna i Mas Jersons alnaks bok 
Å wart så ginast der om Sammanhangie klok 
Men då ska ni förstå, worm Jerker han wart fäjen 
om papier, penna, bleck, hwad han wart angeläjen! 
En Bibbil hade jag te Låns åf wånn Kaplan, 
Den tog jag å rief ur en Tu'l Tri riena Bla'n. 
En Jumfru Dubbelt öl jag i mett Bleckhorn spädde 
Jag skriet å de gek stollt. Det mäg i hjertat glädde. 
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Wälsignad i din graf, du gamle klockarfar! 
Så när som på jett hår had du åf mej gjort kar. 
Du lärlde, läkka, mäg, te lite wättans plänta. 
Nu sir jag hwa jag kan för glädje deråf wenta. 
Tell fru Grevinnans Ros jag skrifwer åg jen Rad 
så wäl som någon ann Munsjör ifrån wår stad. 
Jag skickar henne Rim, LyckönskningsBrief och lappar. 
Tyst — — — Hwiem ä de som står i farstu der å klappar? 

(Länsmannens dräng 011e) 
Gus fre Jerk Anderson! jag har jett Brief täll jer me Årder ifrån 

Länsman. 

Jerker 
Akt på jag ska icki sta å skiussa kungens jagthundar nu igen. Helsa 

Länsman å säj: att Wie som giöre. Förr ger jag mäg te Hund Sjölf. 

Länsmans 011e 
Nej Ni ska bortt på Timen me jett Brief till kronfogden. He ä an-

gående jon DruntMars för kris folkie ifrån Purnbern. Å ni ska skynda 
jer som jan Ljung jelld. 

Jerker 
Hå Gus tre jag får fäll läf te skrif från mäg först lecka wet ja. Jag 

hull på å sku skrinva — — — 

Länsmans 011e 
Håll ni i yxen å spaden, he passierar säg bättre för jer, he. Å så e 

surna på hiela texten, att derist ni nu sölar bara så mycket som en half 
fjämdels tima, så tar antingen Hinhåle, eller Länsman siölf we jer. Wälg 
hockendiera ni will. Farwäl Jerk Anderson. 

Jerker 
Bida, Bida, 011e. Ja ska traxt häf mäg på Hesten. Men ätter du far 

den andra wäjin, så ta meddeg de her briefwe, å gie åt swåger men Mas 
Jerson, å bedden skaffa he riktigt fram te Hergåln. Cajsa, si wäl ätter 
Dörrane. 

Senare i samlingen följer en skål på »Rospiggska» för ett par ur 
vänkretsen vid deras avfärd från Jaeobsberg: 

Läve lycklig, läve säll! 
Bruks Patron med allt sitt följe 
Sante Pär sin ludna fäll 
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Jeder överhölje 
Han som nu från Slotte far 
Å den Ara sum ha fått'e: 
Bäggi ska di all sen dar 
Doppa barra flotte. 

»Tre-klunkars dag» firas med skålar i juni 1763 på Jacobsberg. En 
bonde besvarar en dams skål med versen: 

Tack anderstu mor för jert Hex-pirament 
He gjäk juståment kappetalt Excellent 
Ni borde just sättas på Rosende qwist 
För wisan hon wacker: twij wali den så wist 

Wisan hon wa bra 
som hon å de wa: 

Ni sa wi sku dricka tre klunkar å ra' 
Å wi ska bjuda täll te gjöra som ni sa'. 

Vid ett annat tillfälle har »Grannas far» blivit chokerad av en dam, 
som sagt att högsta lycka är att äta och dricka: 

He ö jer jen ringa hjeder 
Å länder oss tell ingin skick: 
Att ni wårt folk förljeder 
Tell bara mat å drick ://: 

Får nu Caplan 
Si wonn Jan 
Full ibland 

Wåller ni och ingen ann ://: 

En obekant 
Herswördighet predikar 
Mot fylleri hvar iflig dag: 
Men bland sina gelikar 
Så dricker han som jag ://: 

Ja, jag tror han 
Som en ann 
Ärlig man 

Håller äf en sup ibland ://: 

På sommaren 1763 uppfördes på Jacobsberg »Olsmässan. Ett Litet 
Skådespel». Huvudpersonerna är Sakris, »en uprorisk gårdsdräng som 
will säga up sin tjenst af hat till Inspectoren», samt Staffan, »en enfaldig 
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Bonddräng». Sakris talar en modifierad, Staffan däremot en oför-
falskad dialekt. 

Staffan 
Ja sum han [fogden] å de ä [släkt med Hin], den utförskurna Turkjen 

Jag önska mången gång att han sku snart bli stuckjen 
för Ile' ä wist å sant, att hadden horn å klor, 
så sku ja säja traxt att fan war wonn spector. 
Men som han inga horn å inga klor har heller, 
så ä det inte Fan, men en åf hans Gesäller. 
De' kan å ingen tro hwad Staffan har stått ut 
För allt hans öfwerwåld å hans utbasa Trut. 
Han kyör mäg natt å dag täll hugga opp i skogen 
Å swär som jen tyrann, um jag sku gå på krogen. 
Jen ogontjenare war han i all sen dar, 
Å Satan sku ta wö'n om han wort uppenbar, 
Men som jen listug Räf förstår han sej te akta 
Å når han illa gjör, så gjör han alltid sakta. 
Ni skulle bara si når Husbond' är tillstä's 
som häromda'n når wi hull på te bärga gräs. 
Ja håla dö hwad han då äflas å arbieta 
Når Husbond gått sin wäg, så rasa han med Grieta. 
He' ö int annat i'n än bara synd å skam 
Å Just som jen Tyrann far han med folkje fram. 
Men lik hur stygg han å, jag håller ändå åfwen, 
För löffwar han jen ting, så håller han sin Låfwen. 
Jag mins jag rodden bort till Ickensberg i fjol 
Han löffwa mäg an Pies, å hull' å riktigt ol. 
De' wa int nog me Ile, han ropa: »Krögar Anna 
Ge Staffan strast en sup, å Dubbelt öl en kanna.» 
Det war Hunörlig'n sagt. Å wara hur de will 
FIviem ä som utan fiel i wälen läfwer till. 
Gu nås wi något hwar wa me på Adams byte 
Och ingin slapp ifrån att icke han fick lyte. 
Fäll ä de wist och sant, Spectorn har sina fiel 
Men kanskie mången An har å sin dryga diel. 
ht will jag wara den som wonn Spector försmäder, 
För wara hur hä will, så ä det här hans kläder. 
D' i3 han som mej klätt opp i Tåekot här Libri 
Å han har löst mäg ut från Attantulleri 
För denskuld wor det skam och klädde mäg för illa 
Om jag nu skull stå här och hans Hunör förspilla. 
Nej Sacris, tala wäl, å gör din owän Rätt 
Så skier he däg igen, en gång på samma sätt. 
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Sacris 
Du wore allrig wärd att höra Gök mer gala, 

För det att du så dumt kan ställa dig att tala. 
Hwad Tusan pocker, kar, du stog ju nu på stund 
och hof på fogden ut den allrawärsta mund. 
Du kalla'n för en skurk, du likna'n we Hinhåle, 
Och inom en minut du wänder hela måle. 
Du höjer hånom opp och rosar hånom så, 
som ingen bättre själ på jorden kunde gå. 

Staffan 
Nej, Sir du Sakris — — — du ska rätt förstå men miening. 

Tmillan däg och mäg war allti jen föriening. 
Du wiet alt aller wi ha wari osams än. 
Jag gaf däg mången sup, å du gaf mäg igen. 
Men att ja råka nu te tala på he sätte 
Hwa ä de miera wärt te stå å skiaffta ätte. 
För atte jag sku ta Spectoren i förswar, 
Eli att jag skulle stå å tubba jer bli qwar, 
De ha jag aller sagt — å Sakris des förutan 

Dejan 
Hwem är som icke ser att inspectorn ha muta'n, 

Att öfwertala oss med allahanda snack. 
Men halsa du Spectorn å säjen tusen Tack. 
Jag säjer opp min tjenst, här är ej annat medel 
Förrn solen har gått ner, skall jag ha Odds sedel, 
Den som har muter fått, den bry wi oss ej om. 
Kom Sakris lät oss gå, kom lilla Maja, kom. 

(de wilja gå ut) 

Tutti 
Säj opp, säj opp wår tjenst här är ej annat medel 

Förrn solen har gått ner, skall jag ha orlofs sedel. 
(de wilja gå) 

Staffan (tar imot i dörren) 
Hå, Gustre jomfru, då, ni ska hit' så illa ta jer, 

Om ni så ondsint är, will ingen mänskia ha jer. 
Ni kan ju bida qwar, och hör mäg tala först. 
Sen får ni döma sjölf, hwiems Cuntrasion ä störst. 
Hwa jag om fogden sagt, he will jag ock förswara. 
Å ha ja tala mörkt, så will ja mäg Ko klara. 
Tro inte att jag will ta hånom 1 föfswar: 
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för, wara hwihe will, så e'n jen krånglug kar. 
Men si, de står jag tell, att allrig Herr Specktoren 
Ä så, utbasa stygg, som Åfwundskapen troren. 
Ni klagar han ä arg, å har jett bistert blod. 
Men wor han allrig ond, så wor han allrig god. 
Ni klagar han ä snål, och uppå Staten gnider? 
Gu nå's, godt folk, ni wiet, wi läfwa swåra tider: 
Ni klagar han ä styf å kläder säg för bra? 
De' går jer inte ann: för Griefwen will så ha. 
Hwa kommer de jer wö, om han har pung i håre, 
Ell om han går å bär jett klock-ur bre we låre? 
Han har ho ärlig'n fått, så ä de godt å wäl, 
Men inte hänger du för hånom, om han stjäl. 
Ni säjer opp jer tjenst, att få jen bätter Herre? 
Så kund de bäras tell, ni råkar ut för wärre. 
Å hwad Spektorn angår, så blir han allti bra, 
Um hånom ni förstår på rätta ändan ta. 
Ni säjer att han går å wonn Patron förlieder? 
Gåk ni å giör så me', så skier jer samma hieder. 
Ni säjer han ä sträng å drifwer oss för hårdt? 
Commando, de' ä hans, men arbetet ä vårt. 
Ni säjer han ä falsk? 

Maja 
Ja, det will jag bewisa 

Att ingen dödlig kan i falskhet hånom spisa. 
I skrufweri och List är han så genomlärd, 
Att maken inte fins, tror jag, i denne werld. 

Tutti 
Säj opp, säj opp wår tjenst, här är ej annat medel, 

förrn solen ha gått ner, skall jag ha Orlofssedel. 

Staffan 
Säj opp, säj opp, säj opp, hwa ä de för Manier? 

Sacris 
Jo, wi ska säja opp förrn solen ha gått ner. 

Ilwad har du wäl behof, att stå här och förswara 
En Hundfatt Inspevtor, den wärsta som kan wara. 
Gå du din wäg å sök ett annat kompani, 
Den sig åt fogden sålt, den orkar ingen si. 
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Tutti 
Gå du din wäg å sök ett annat Kompani, 

den sig åt fogden sålt, den orkar ingen si. 
(de wilja skyffla ut Staffan. Staffan stretar emot.) 

Staffan 
Så lät då bli å skjut's! Jag tror att ni ä yra. 

Tänk om jag intet kund mitt owett bättre styra, 
Så skull ja aller få men sak i wälen fram. 
Men, si hur from jag ä, å mienlös som jett La,mb. 
Jag säjer alldrig 01,1  för allt de ni mäg huta, 
Å inte heller att spectoren mäg ha muta, 
De' ha jag aller sagt. För, utan någon slant, 
Så ä jag kar ändå te kunna säja sant. 
Men Gustre lät mäg då få tala ut men miening. 
Hör, kiäre wänner, lät oss komma tell föriening. 
Asinte ä de wärt att ni will säja opp, 
För, om jen bättre tjenst, ni har jett vånkert hopp. 
Ni får jer mat å drick, så znycki går i bälgen, 
Ni får jer fulla lön, å mången gång te hälgen 
så wiet jag utom des ni ha Skjänkasjer fått. 
Ä fogden jen Tyrann, så ä wårt Herrskap godt. 

De jan 
Det har jag alltid sagt, å derpå will jag swära, 

Wårt Herrskap är så godt som någon will begära. 
Men Inspectoren oss i grund will äta opp 
Och förrän det skall skie, förr ska jag säja opp. 

Staffan 
För Fogdens Tyranni, ska jomfrun inte frukta, 

Tror ni att ingen fins, som hånom å kan tukta? 
Jo, håla koka knös, nog fins ha rå för he. 
Når sum att han ä stygg, å tar på wara le, 
Gåk ginast opp tell Herrn, ell opp te Frun å klaga. 
Å lita ni derpå, han får en skiälig aga. 
Skull Husbond wara flat, så ä int Frun så klien 
För, hon har 01 i säg, som fräta märg å bien 
Gör ni som jag har sagt så har det ingen fara 
Når som att han will stygg å obeskielug wara 
Så ta'n i öra traxt och heden opp te frun. 
Han som jen fläckter örn ska släppa sina dun, 

1  Skrivet med punkt insatt i 0. 
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Å will' han längre gå, Twyihl ta mäg Leviatan 
Um icki jag ä kar bå inne å på gatan! 
Jag ska så tyga te'n — — — Hör Jomfru, bli ni qwar 
Jag ska bli qwas jag åg. Så bli wi just jitt par. 

Inspektoren kommer strax härefter in på scenen och befaller i en 
visa alla att arbeta. Staffan blir förtretad och säger att »han inte 
görre». Han trakteras med örfilar av inspektoren. I sin nöd vänder 
han sig till rättaren och sjunger denna aria »med myken häfftighet»: 

Kjära Hjertans Rättarfar! 
Ni som rätt kan läsa briefwen 
Gto.k å tag oss i förswar 
Inför frun å Griefwen ://: 
Bed wårt Herrskap nu för oss 
Att di wonn Tyrann regiera, 
Som will ideliga slåss 
Swärja å domdiera 

Rättaren håller ett tal, som emellertid inte är utskrivet i manu-
skriptet, men som tycks ställa alla till freds. Staffan sjunger efteråt 
till melodien »af Contradansen La Horne»: 

Staffan (med en förnögd och moquant mine) 
Si! hwar Fogden står å skjäms! 
För de han will pläga Bönder. 
Krukan går tell des hon kläms 
Å så går hon sönder ://: 
Men nu ska wi nappa kans 
Dansen kallas för La Horn 
Å i samma kontradans 
Dansa ska Spectoren ://: 

Till slut ett impromptu »öfwer ett fruktlöst metande wid Jacobs.. 
bergs bryggan d. 14 Aug. 1763»: 

Wår lefnad ware munter och frisk 
Ej fåfänga sorger oss leta: 
fast mången af oss har fått ingen fisk, 
och torde fördenskulld fä heta — — — 

2 — 61153070 Sv. Landsmål 1962 
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Stor sak i sådan karaktär, 
Han gör oss ej det minsta beswär: 
Hwad säger Mas Erson? »Om he', sa'n? 
Jo når jag har jen rätt Hunör, 
Så aktar jag aller om karatör: 
Å will dom kalla unäg he som ä fuult, 
Så guggje he hang domm på nesan» ://: 

Brandel har författat ytterligare en uppländsk dialektdikt. C. M. 
Völschow har i en av sina många handskrivna vissamlingar ett avsnitt 
med överrubriken »Här följer en liten samling af consul Brandels vers» 
(KB, Vs. 86: 3, s. 69-109). Samtliga dikter, som meddelas, ingår i Så-
byhandskriften utom en, den sista i ordningen, samtidigt den sista i 
volymen, en landsmålsdikt med titeln »Bonde-Visa». Den är utan tvi-
vel författad av Brandel, men den är icke skriven för Jacobsbergs-
kretsen, dess komik är betydligt plumpare än de lustigheter, som Bran-
del roade sitt förnäma herrskap med. Poemet är redan känt från lit-
teraturen; P. A. Sonden har avtryckt det i kommentaren till sin 
utgåva av Bellmans Valda skrifter (5,1836, s. 395 f.). Hans förlaga är 
okänd, men han säger, »att tillförlitligheten af afskriften på några 
ställen torde vara tvifvelaktig». Troligen är rubriken »Uppländingen» 
hans egen. Dikten förekommer också i flera vissamlingar från 1700-
talet. Ur dialektal synpunkt är den avskrift av särskilt intresse, som 
Hedvig Ulrica De Geer gjort i sin visbok (KB, Vf. 24: 3 s. 47). 

Här återges först Völschows version med variantformerna i De 
Geers avskrift upptagna som noter. 

Bonde-Visa 
Alri glömmer ja när ja skull fara' hjem 
rägnet stod2  ifrån hi(mm)e1en3  som jen rem 

bruna märra 
för kiärra 
hor!>' såga 
tåga 

marken var lortug och seg» som jet slem. 

1) riesa 2) stog 3) jemlen 4) ho 5) sieg 



NÅGRA LANDSMÅLSDIKTER 19 

Å rätt som ja satt å skull' koxa tel mån 
så damp ja åf kierra Herr Jes Gus sån2  

alri kund like 
få ärfva Gus rike 
om ja dog3  i dike 
hä va ingen våhn. 

Ja tumla å fumla i Dike kring 
så ja grumla å mumla så likt jet svin 

ja tänkte resa 
up näsa 
men hvarken 
marken 

Jola ell Sola som icke gick4  kring 

masäcken i bäcken5  låg rätt te pass 
som näcken i träcken6  had7  giordt Callas 

åt skator å galtar 
Pankakor å paltar 
Ostkantar å vantar 
strök åt me jen hasts. 

På krogen helt trogen ja sen tog rum 
ropte Anna mä kanna å drog te munn 

tänkte muta 
å luta 
i strupen 
supen 

musten ger lusten åt Bonden och hunn3. 

Men Armen mot karmen på stolen tog 
tel harmen i barmen jag ölet slog 

å skölgd öf wer västen 
i Böxo fohr resten 
jet Fanders allarm 
blef i hvar å jenl° tarm. 

1) sku 2) kärö slog bjena i slån! 3) dödt 4) geck 5) massäckjen 
i bäckjen 6) nättjen i trättjen 7) ha 8) strök åt hwart fnas 
9) i ben och i hog 10) i hvarje 



20 MAGNUS VON PLÅTEN 

Kiära vänner nu ränner jag runter om, 
å jag fiker å skriker kom brunte kom, 

nu far Anders 
te Fanders 
med kaggen 
spraggen1  

flickan med svickan i full2  fyrsprång. 

Vid logen3  så bandt jag full4  märra lell 
tu l skogen så folan full näcken5  sielf 

å piska jag mista 
när jag skull te quista 
tog näcken ve säcken6  

A så. bar ho tell. 

Till jämförelse meddelas här också den av Sonden tryckta redak- 
tionen. 

Uppkindingen 

Å aller glömmer ja, når ja skull fara hjem: 
Regna sto ifrå himmilen som jen rem, 

Bruna märra 
För kiärra 
Ho såga 
Å tåga, 

Å markien var lortug å seg som jett slem. 

Å rätt som ja sått å skull kugsa täll mån, 
Så damp ja åf kiärra — Herr Jess Guss Sån! 

Å aller kunn likie 
Fått ärfwa Guss rikie, 
Om ja dött i dikie; 
Här va ingia vån. 

Å ja fumla å tumla i dikie kring, 
Å ja mumla å grumla så lik jett svin: 

Ja tänkte resa 
Upp näsa, 
Men hvarkien 
Markien 

sola 
Ell jola 

Va som ickie gick kring. 
1) raggen 2) fult 3) lon 4) fäll 5) follna väl nättjen 6) näckjen 

ve tjäppen 
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Massäckien i träckien kom väl tä pass 
Som neckien i träckien ha gjort callass 

Mä skator 
å galtar: 
Pannkakor 
å paltar, 
Ostkantar 
Å vantar 

Strök åt mä jen hast. 

På krogien helt trogien ja sen to rum, 
Ropte Anna mä kanna å dro täll mun; 

Ja tänkte luta 
Å muta 
Supen 
I strupen; 
Ty musten 
Gör lusten 

I borm å i hunn. 

I harmen täll karmen ja armen tog, 
Fäll harmen i barmen ja öle slog, 

Å spild ofver vesten, 
I byxo for resten; 
Jett fanners alarm 
Va i hvar å jen tarm. 

Kiära vänner! nu ränner ja rundter om, 
Å ja fiker å skriker: kom brunta, kom! 

Nu far Anders 
Tä fanders 
Mä kaggien 
Å spraggien, 
Å flickan 
Mä svickan 

I fullan fyrsprång. 

Vö logien så bant ja fäll märra läll 
Täll skogien så foran fäll neckien sjelf; 

Å piska 
ja mista; 
Når ja skull tä qvista, 

Tog neckien bort ki4ppen, å så bar hä täll. 
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Detta versifierade tack för en fuktig afton härrör sannolikt liksom 
de Brandelska poemen från 1760-talets början. Dikten har påträffats 
i stadsmajoren Samuel Christian Wallens fjorton band starka »Sam-
ling af Svenska Wisor». Sviten tillhör Ericsbergsarkivet, som numera 
förvaras i Riksarkivet. Fjärde delen, i vilken dikten ingår (s. 63-69, 
nr 830), fylldes under år 1766 enligt vad som framgår av titelbladet. 
Avskriften gör inte ett i allo tillförlitligt intryck; det kan nämnas, 
att avskrivaren var född och uppvuxen i Finland (se om honom 
C. M. Bellmans skrifter utg. av Bellmanssällskapet 8. Dikter till en-
skilda 1. Kommentaren s. 82 ff.). 

Gus frä på Jer goa å finaste mor 
gudslän för dä sidsta Callasä 
Kan tro då en Jerker va styfver och stor 
dån satt iblan Herrskraps kramasä 

Å bämba uti mag tåf alla di Slag 
bå hvit gröt, stek, bränvön å drickja. 
Ja! makin Trattmentra fäll aller fäck jag 
ja bar i mäg så jag mått sprickia. 

Sän söp jag bönvälling ur sälfverpostljn 
fäck bränvön som spisöhl på kiöpä 
drog i mäg vinglasa, så full som 'jett svjn 
ja så när ha stanna i stöpä. 

Så trug di mäg sittia, brövö säg vä bol 
å spiäla dä Lumrnersa spiälä 
där sått jag juxtmänt, som jag vuri förgiol 
fäll tror ja att ölä va fiälä. 

Int förståg ja spiälä men ofta på bet 
mån illa, spån, drilla de ropa 
Int vist ja om fölkie hell korta så het 
men ga dom på båten all hopa. 

Ja badda från bolä å opp tä jän spis 
där Husfar stiölf sått vö jäll brasa 
kan tro intet Jerker han va då förr vjs 
Jo ölä i kanna vj kasa. 
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Ja långt in på natta vj husera dickt 
mä ölä som rundal kringföles 
Å skumpa kring gölfvä finurli å qvickt 
må vätta Mors starck öhl då spöhles. 

Int va ja dän första som bunklagi slöt 
så väs ja va jen tåf di värsta 
tåf tri Herr Munsöra som stog för jen stöt 
å stormvassa öhle ha frästa. 

Di tri Herr Munsöra di glamma för säg 
Strålsunska ja miena på töska 
Jän åf däm het dritta han språka mä meg 
ja tror dä va Latten på Ryska. 

Der dritte Carissime frater han sa 
åt ölkanna som int stog later 
gesundheit, di ropte, dä [då?] näfva fäll va 
som båro Carissime frater. 

Int vist ja hvår Språkia i hast kom ifrån 
I borja fäll talte de svenska 
int va på beslute därmä nåra vån 
då va di all hopa utländska. 

Då kom ginast för mäg hvå Prästfar nån qva 
Ur pinstas Ipistiln om språka 
ha sa di ble skylta di drukna då va 
men här tror ja gisningen råka. 

Nå lik mycke mehra te glamma om hä 
omanskli dikt ble ja då pläga 
må vätta mor Brita dän dan släpte tå 
styfståtlig då må jag vist säga. 

På slutä då öle int mier i mäg gieck 
tog vånta å skulle tä lånka 
ja beddes gu natt å så fäl supen feck 
I trappo jen Jerker då stånka. 

Så rångla ja jemåt fast gata va trång 
Bränkära med stengra di slamra 
int toläs ja kugxa ell giöra nå bång: 
Di qva så obäkli å lamra. 
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Nå stor tack då Hus-far å kiär More mä 
för alt hop som ni i mäg stoppa 
nog mins ja jer namnsda int slör hä felt hä 
ty lungo tåf bränvön än hoppa. 

Gu far å vår Herre han gie Jer igän 
mång tusenfalt af alla slaga 
å gie Jer e tunna som int vänder gän 
at rinna bå nättra å daga. 

IV. 
»En liten trall» ingår liksom den först meddelade dikten i den 

Schröderheimska vissamlingen i KB. Pikturen tyder på 1800-talets 
början och så gör också innehållet: kungen och kronprinsen, som har 
gemensam namnsdag på Karldagen, är Karl XIII och Karl Johan. 
Dikten härrör alltså från 1800-talets andra decennium. Språket är 
särskilt i visans senare hälft åtskilligt glättat och normaliserat, men 
den meddelas ändå med hänsyn till att bohuslänska dialektdikter 
är relativt sällsynta. 

En liten Trall af en Norrhottel 
digtad i båden 

Gossar, må veda, at je å vår Pär 
fick rolit i stan 
Då vi om morra mä fösken va där 
På Caroli-Dan; 
Canonera smälde 
Å Pibers gnälde 
hot ä de? sa Pär — kongens namnsda, sa je, 
Å KronPrinsen me. 

Ja holakoknös, hva de Stadsfolket kan 
ha alting galant, 
Mä vänjer, och kuskar, å hästar å span, 
Ja änna kontant 
Mä dans så dä durrar 
Musik så dä burrar 
Och Vin så dä hurrar, 
Inga konst för den, som har va han ska ha 
At hålla sig bra. 

1  inbyggare i Nordligare trakt af Bohus Län. 
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Men je, Anners Pärsa, som enfaldig kär 
Spör änna regalt: 
Måss vi, som sidder på klippera här 
Å skatta betalt 
så väl som de ara, 
Törs be Gud bevara 
Fra alla slags fara 
Vår kong å kronprins å kongliga hus 
Förutan alt krus! 

Jo de ä så säkert — kom fällom en bön 
bå gammal och ung: 
Himlarnes Herre han hugne mä lön, 
Vår KronPrins å Kung! 
Ja Gud la dem sträfva 
så vi kan få lefva 
I fre i hår stäfva: 
De önska vi alla bå stora å små 
Gud la de få gå! 

Resume 

M. Magnus von Platen publie quelques po6mes en dialecte non encore 
imprim6s jusqu'å ce jour et tres des collections manuserites de la Bi-
blioth6que Royale et des Archives Royales. Le premier est un poeme 
humoristique en langue d'Uppland de 1761, conversations entre paysans 
au march6 d'Upsal, qui se trouve dans le recueil de chansons de Schrö-
derheim å la Bibliothibque Royale. 

Puls suivent quelques po6mes en dialecte d'Uppland &rits en 1760 
par H. G. Brandel, n6 dans la commune de V. Ryd en Uppland. Ils pro-
viennent des archives du Baron H. Wrangel å Säby en Södermanland 
et se trouvent mis au net par l'auteur lui-meme avant 1764, date de 
son voyage å Petranger. 

Des parties du divertissement « l'Oracle » repr6sent6 en 1762 y sont 
reproduites, plus un compliment en forme de plaisanterie pour une fete 
patronymique dat6 de la meme ann6e, partiellement en prose, quelques 
strophes en dialecte du Roslagen, et des emprunts å une pikce « La foire 
d'Olof » representee en 1763 å Jacobsberg. Enfin suit un impromtu « Sur 
une peche infructueuse » datant de 1763 et deux versions d'une « Chanson 
de paysan » qui a 6t6 publi6e ant6rieurement dans une version encore 
differente par P. A. Sond6n dans le commentaire de son edition des 
ceuvres choisies de Bellman (volume 5) en 1836. 
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Un poeme de remerciement en dialecte d'Uppland qui date vrai-
semblablement aussi du debut de 1760, a ete decouvert dans le recueil 
manuscrit des chants suedois de S. Ch. Wallen (volume 4) et appartenant 
aux Archives d'Ericsberg et actuellement aux Archives Royales. 

Pour terminer : un poeme en dialecte de Bohuslän de 1820 est repro-
duit qui fait partie du recueil de chansons de Schröderheim å, la Bi-
bliotheque Royale. 



Ljudhistoriska bidrag i anslutning till ett skånskt 
ortnamn (Farboret) 

Av HUGO ARESKOUG 

F arbor e t är en by i Västerstads socken, Färs härad i Malmöhus 
län. Byns äldre kända namnformer äro: Freberödt trol. 1510-talet, 
Palteboken s. 241 not e; avskr. omkr. 16501; Ffarberyd 1552 års 
uppbördsjordebok2; Faarborg 1577, Kronens Skoder 1 :169; Fader-
boret Prästrelationerna 1624 s. 54 (ed. John Tuneld); förbor 1684, 
Buhrman; Farboret 1765, Gillberg s. 99; 1881 års jordebok; general-
stabskartan och 1923 års kyrkobok. Dialektuttal: fa4bo:'4ed Per Lars-
son 1898-99, ant. i Vollsjö, Färs hd; faibba:',,,ed Nils Nilsson 1934. 

I Johannessons not 1 nämnda utgåva av Palteboken anföres s. 
241 r. 7 Ferber öd t, alltså med den första bokstavsföljden er kursi-
verad. Den handskrift, som lagts till grund för editionen, av utgiva-
ren kallad hs A3, har däremot den i namnsammanställningen ovan 
medtagna formen Freberödt (anförd i not e å s. 241). Handskrift A är 
i själva verket en Omkring 1650 gjord avskrift av den förlorade 
originala Palteboken4. Denna har enl. Johannesson a. a. s. 4 tillkom-
mit »med säkerhet efter år 1506, troligen efter år 1513 och säkert 
före 1517». 

Enligt utgivaren lider A-handskriften av sådana brister, att den 
ej kunnat avtryckas i det skick den föreligger: »avskrivningsfel 

1  Tryckt i och citerad efter: Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid 
medeltidens slut, utg. av Gösta Johannesson. Ingår i: Skånsk senmedeltid och 
renässans. Skriftserie utgiven av Vetenskaps-Societeten i Lund. 7. — Betr. 
den förlorade originala Paltebokens ålder och tiden för tillkomsten av den äldsta 
avskriften, varur formen hämtats, se den följande framställningen. 

2  Tryckt s. 475 ff. i den i föreg. not nämnda editionen, där formen påträffas 
s. 547 r. 23. 

3  Johannesson a. a. s. 20; jfr också följande not. 
4  Johannesson a. a. s. 6 f. 
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måste korrigeras, förvanskade läsarter återställas, felläsningar rät-
tas».1  Vid sin textrevision har Johannesson gjort jämförelser med 
1552 års uppbördsjordebok (varom se sid. 27 not 2), i fråga om ort-
namnsskrivningarna även med brevmaterial och med belägg ur 
Sydsvenska Ortnamnssällskapets samlingar (SOS)2. Att Johannesson 
icke ansett sig kunna godtaga A-textens läsart Fr eb er ö dt utan 
infört formen Fe rber ödt beror väl åtminstone delvis på att 1552 
års uppbördsjordebok har Ff ar b er y d. Då de efter begynnelsebok-
staven F närmast följande bokstäverna e och r kursiverats, har 
utgivaren tydligen menat, att i den förlorade originala Palteboken 
bokstavsföljden er kunnat skrivas och i förevarande ortnamn h a r 
skrivits med förkortningstecken och att detta av avskrivaren från 
omkr. 1650, dvs. A-textens skrivare, felaktigt upplösts re. I an-
slutning härtill kan nämnas, att Johannesson a. a. s.22 påpekar av-
skrivarens bristande förtrogenhet med medeltida skrivarvanor. Sär-
skilt abbreviaturerna skulle ha vållat denne svårigheter. Förkort-
ningstecknet för er har av de anförda ställe givna exemplen enl. 
utgivarens mening någon gång misstolkats; dock nämnes det ingenting 
om att det felaktigt upplösts re. 

Vid genomgång av Johannessons edition av Palteboken s. 29-465, 
dvs. A-skrivarens text med utgivarens ändringsförslag, har jag funnit 
blott två ex. på att bokstavsföljden er skrivits med förkortnings-
tecken, nämligen åkernamnen Suderhale ns s. 188 r. 33 och Vede r-
möllea ger s. 265 r. 27. I allt torde denna bokstavsföljd uppträda 
åtskilligt över 1000 ggr. Det förhållandet, att förkortningstecken 
för er möter i så försvinnande liten utsträckning, kan tolkas så, 
att även i förlagan, dvs, den förlorade originala Palteboken, tecknet 
i fråga varit ytterst sällsynt. Sannolikheten för att förkortnings-
tecken för ek, skulle ha nyttjats just i här avhandlade bynamn men 
i inga andra måste då betecknas som nära nog obefintlig. 

Om er i den förlorade originala Palteboken relativt ofta skrivits 
med förkortningstecken, ett antagande, för vilket dock varje stöd 
saknas, har detta tecken, såvitt man kan se av den tryckta A-hand- 

1  Joharmesson a. a. s. 24. 
2  Johannesson a. a. s. 24 och 26. 
8  Däremot Oluff Sudder s. 333 r. 13, Suderager s. 235r. 1, 236r. 

19, S udd eragger s. 236 r. 5 med utskrivet er. 
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skriften, aldrig upplösts re. Det är under sådana förhållanden full-
komligt osannolikt, att A-skrivaren just i förevarande ortnamn skulle 
ha upplöst förkortningstecknet oriktigt. 

Bedömandet blir icke annorlunda, om man räknar med att den 
försvunna originala Palteboken haft Ferberödt med ut skrivet er; 
det finns inte något som helst skäl att antaga felläsning eller fel-
skrivning Fer-> Fre- av avskrivaren, ty det går ej att påvisa analoga 
felläsningar eller felskrivningar, alltså av er efter initial kons. i 
andra ord, inberäknat ortnamnen. 

Slutsatsen av dessa överväganden blir, att i den försvunna ori-
ginala Palteboken med allra största sannolikhet stått Freberödt, 
alltså A-handskriftens form. Johannessons konjektur Ferberödt 
är fullkomligt ogrundad. 

Det veterligen första försöket att tolka ortnamnet Farboret göres 
av Falkman, Ortnamnen i Skåne (1877) s. 22 och 120. Förleden 
Far- anses gå tillbaka på ett personnamn Fader, identiskt med sv. 
rspr:s appellativ fader. Till denna tolkning har Falkman uppenbar-
ligen förletts av skrivningen Faderboret Prästrelationerna 1624. Nå-
gon som helst antydan om vad »efterleden» -boret urspr. betytt ger 
Falkman ej. 

Falkmans tydningsförsök bär helt amatörmässighetens prägel och 
har numera endast kuriositetsintresse. Dock bör hänsyn tagas till 
att han ej kände äldre former än Prästrelationernas starkt förvan-
skade Fculerboret. Då Ejder i Studier i nordisk språkvetenskap från 
Lunds universitets institution för nordiska språk och landsmålsar-
kivet i Lundl s. 167 f. söker tolka namnet, bygger han på de i 
namntablån ovan upptagna formerna utom Ffarberyd i 1552 års 
uppbördsjordebok och Paltebokens, dvs. A-handskriftens, Freberödt. 
Ingen av de nämnda två skrivningarna upptages nämligen i Ejders 
lista över äldre namnformer; däremot anför han Johannessons sä-
kerligen oriktiga konjektur Ferber ö d2. 

Att Farboret är ett röd-namn är ju uppenbart; jfr från Färs hd 
t. ex. af ska4ed Askeröd, simad, Äsperöd. Ejder anknyter förleden 

1  Ingår i serien Lundastudier i nordisk språkvetenskap utgivna av Ivar 
Lindquist och Karl Gustav Ljunggren. 14. 

2  Således utan kursivering av det första er, vilket ju är direkt vilseledande. 
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till ett i Landeboken II: 292 mötande tillnamn Farbo (Bonde och 
Morthenn ,s, ), vilket han fattar som ett inkolentnamn, bildat till 
förleden i bynamnet Fagerhult, i nutida dial. fa:` 4alt, Långaröds sn, 
Färs hd. Mellanstavelsens långa å-vokal, o: 1. a:, i fa4bo:'4ed resp. 
fa4bet:'4e.d, måste närmast gå tillbaka på ett 'ö; jfr att t. ex. 'borr' 
i Färs hd heter bo:4, i Frosta hd strax norr om Västerstad i Färs, 
boa 1. b:4.1  Ejder räknar med att det äldre långa ö i Farbö öppnats 
före huvudtryckets överflyttning till andra stavelsen. öppningen 
måste emellertid ha föregåtts av en förkortning av ö. Förut-
sättningar för en förkortning i mellanstavelsen ha möjligen varit 
för handen; en sträng metodik kräver emellertid, att man som stöd 
kan åberopa parallella utvecklingar, Det räcker dock inte härmed, 
det bör även göras sannolikt, att den förkortning ö> ö, som utgör 
en förutsättning för vokalöppningen, inträtt före st avelseför - 
län gningen i fall som bör> bo:4 'borr', spår> spopt 'spår'. 

Till de obestyrkta premisser Ejders tolkning laborerar med kom-
mer ytterligare osäkerheten, huruvida i ett supponerat ä. *Farbö-
ryth e. d. fortis skulle ha flyttats över till mellanstavelsen. Ordet 
'slättbo' heter i S:t Olofs sn, Albo hd, sleb:o; i best. sg. har jag 
hört slabo:'an, i obest. pl. slaboz'a, i best. pl. slabo:'ana 1. slabo:ina. 
Däremot heter det sla`b:obo:1  slättbo (eg. »slättbo-bo») och sie b:ota:ig 
slättbomaner; jfr vidare sla'b:oby:1  by på slättbygden (ant. i Albo 
hd), ske »slättbokrig» (om den skånska bonderesningen 1811) 
Huaröd, Gärds hd. Det heter vidare i S:t Olof nabo:' granne, best. 
sg. naboz'an, obest. pl. nabo:ia, men na`b:ofoilked granngårdsfolket, 

granngården, kyilv:an granngårdshustrun, main: grann-
gårdsbonde och i Ingelstads hd stabo:', pl. stabo:'a stadsbo men 
sta'b:of,sy:Id kött köpt i staden, sta'b:oto:Is stadsflicka. 

Om i Farboret som första led ingår ett namn Farbö, kan detta 
icke vara ett till ä, *Fagherhult bildat inkolentnamn *Fagherbö. Det 
vore nämligen alldeles enastående, att ett inbyggarnamn på -bö 
bildats till ett ortnamn i stympat skick, vilket däremot ofta är 
fallet med inkolentnamn bildade med avledningsändelsen -(1)ing. In-
vånarna i t. ex. Lövestad, sn och by i Färs hd, kallas antingen 

1  Betr. denna växling i ä. kortstaviga ord med ä. 6 se Areskoug, Studier 
över sydöstskånska folkmål I:503 med BU. 
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lövestaboa eller lövstinga, invånarna i Smedstorp, sn i Ingelstads hd, 
antingen smistorpaboa eller smistringa.1  

Att Fader- i Faderboret 1624 beror på falsk uppsnyggning och att 
-et i den officiella formen Farboret ersatt -ed på gr. av analogier som 
rspr. huset: dial. hused har Ejder påpekat a. a. s. 168 resp. 167, lika-
så att man ingenting kan bygga på en så starkt vanställd form som 
Faarborg 1577. Den senare måste också vara resultat av uppsnygg-
ningsförsök. I ordslutet -red, vilket motsvarar skriftformens -röd i 
namn som Askeröd, Äsperöd, har -ed uppfattats som best. slutart. 
och därför ansetts mindre lämpligt i namnets officiella form. Mel-
lanstavelsen har säkerligen som i nutida dialekt uttalats med långt 
å, öppet eller slutet; den har alltså lytt -bo:4- 1. -ba:4-. Man bör härmed 
jämföra, att ord som 'korg', 'torg' i målet heta ko:4, toa och sä-
kerligen haft denna ljudgestalt sedan tiden för stavelseförlängningen.2  
En uppsnyggning av -bort till -borg har sålunda legat mycket nära 
till hands; jfr t. ex. bof 4e.stu:la borgstuga öved (Färs hd) och ort-
namn på modernt -bovy, motsvarande en skriftform borg, t. ex. ha-
gastabo:14 Hagestaborg, gård i Löderup (Ingelstads hd), soudabox'n, 
Sövdeborg, herresäte i Sövde sn, Färs hd. 

I förbor 1684, alltså från den svenska tiden, är senare leden stym-
pad på liknande sätt som i Faarborg, och formen kan naturligtvis 
inte läggas till grund för en diskussion av namnets upprinnelse. Ett 
far- i namnets första stavelse — jfr nuvarande faibbo:'4e.d — har 
möjligen fattats som identiskt med förstavelsen for-, vilken svarar 
till sv. rspr:s för- (jfr dial. fo4sta:' förstå). 

Hur ler- i Johannessons av Ejder accepterade konjektur Fer b e-
r ö dt skall kunna förenas med ett Far- i Farbo- har Ejder inte gått 
in på. 

1  Ett skenbart undantag från regeln är j'albo:'a invånare i Skillinge, dial. 5e _ 
iitiya, fiskeläge och municipalsamhälle i ö. Hoby sn, Ingelstads hd. Krist. 1. 
Den bäck, som i nordöst skiljer Skillinge från byn Gislöv i ö. Nöbbelövs sn, 
Järrestads hd, kallas 5a/ba3596,n, dvs. »gränsbäcken»; förleden i namnet måste 
vara ett ä. skial, skicel gräns, i traktens mål jak n.; namnet j'el:iya är tydli-
gen bildat härtill. Sammansättningen falbo:'a betyder sålunda 'de som bo vid 
skälet, gränsen'. Ejders härledning *skeblinge, avledning till sked(e) gräns, 
Svensk uppslagsbok 2  sp. 247 kan inte vara riktig. Namnet skrives Skiellinge 
1543, Skellinge 1624 enl. Ejder a. st. 

2  Jfr härtill Areskoug, Studier över sydöstskånska folkmål I: 574 f. 
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Det ovan sagda kan sammanfattas sålunda: 
1. Den försvunna originala Palteboken har säkerligen haft for-

men Freb er ö dt . 2. Johannessons av Ejder accepterade konjektur 
Ferberö dt saknar grund. 3. Ejders antagande, att ortnamnets för-
led varit ett inbyggarnamn Farbö, är oförenligt ej blott med formen 
Fre ber ö dt utan även med F erb er ö dt . 4. Det förutsatta in-
kolentnamnet kan icke, såsom Ejder menar, ha bildats till förra 
leden i ett *Fagherhult, nuvarande /af tält. 5. Även om förleden va-
rit Farbö, är en utveckling *Farböryth (e. d.) > faisho:'had osannolik. 

I det följande skall göras ett försök att med annan utgångspunkt 
härleda namnet. 

Det finns åtminstone ett skånskt ortnamn, som till sin struktur 
visar en slående likhet med failbo:i4e4, nämligen cesbo:i4anp (Birgit 
Lundkvist 1938), ce8po:'nan,p1  (G. Billing 1915-20) Essborrarp, by i 
Rya sn, N. Åsbo hd, Krist. 1. Båda namnen äro trestaviga med 
en fortisaccentuerad mellanstavelse Den äldsta formen för 
Essborrarp i SOS:s samlingar är Essborrup Prästrelationerna 1624 
s. 40. Naturligtvis är senare leden ett -thorp.2  Förleden måste in-
nehålla genitiven av ett personnamn motsv. sv. rspr:s Esbjörn, fda. 
Esbiorn, gen. -a(r) ,3  f sv. Asbiorn, Esbiorn, Esbicern o. d4. Namnet 
ingår som förled i två nordsjälländska torp-namn, ett Esbenderup 
i Holbo hd och ett i Horns hd; av det senare föreligger en me-
deltidsform Esberncethorp (Danmarks Stednavne II: 138). 

Eftersom cesbo:'haikp säkerligen utvecklats ur ett medeltida *Es-

bornath,orp5, ligger det givetvis mycket nära till hands att i mellan- 
stavelsen i faibbo:14e,d se en rest av ett fornspråkligt mans- 
namn slutande på -bom,, och då formen Freberödt utan tvivel är 

1  Som variantuttal uppges d s:bovia4p (Lundkvist), cer'spo:na4p (Billing); 
se härom nedan s. 38. Betr. Billings former jfr hans Åsbomålets ljudlära s. 
133, 144, 146. 

2  Betr. torp-namnens utveckling i bl. a. Skånemålen jfr Sahlgren, Namn och 
bygd 1922 s. 148-152; 1923 s. 69 ff., särsk. 69-70, 105-109. 

8  Knudsen—Kristensen—Hornby, Danmarks gamle personnavne I, sp. 260 ff. 
(I det följ. förk. DGP). 

4  Lundgren—Brate—Lind, Svenska personnamn från medeltiden. (Svenska 
landsmål X. 7 s. 328). 

3  Om formen Esborn utförligare nedan. 
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riktigt avskriven ur vår äldsta källa för ortnamnet, dvs, den för-
lorade Palteboken från 1500-talets två första årtionden, är det na-
turligt att i skrivningen Freber- se en reflex av det gamla mans-
namnet fda., fsv. Frobiorn, rundanskt freybiurn, frubiorn (fray-, 
fre-), fvn. FreybiQrn.l. 

Namnet Esbjörn uppträder i fda. ej sällan under formen Esborn; 
se DGP. Betr. bortfallet av brytningsdiftongens första komponent 
jfr Kock Sv. Lj. II: 400 med litt. och Br.-Nielsen GDG I,: 156 Anm. 
1 med litt. Ett *Fröbiorn bör ha haft en sidoform *Fröborn, e. d., 
och för Farboret synes man sålunda vara berättigad att ansätta en 
utgångsform *Fröborna(r)ryth (ev. -ruth). Ljudutvecklingen i ort-
namnet kräver en ganska utförlig kommentar. Det gäller att för-
klara: 1. Varför mellanstavelsens o frf. rn utvecklats till å-vokal 
(o, a). 2. Varför n fallit i förbindelsen rn. 3. Varför metates r + 
vokal> vokal+ r inträtt i första stavelsen. 4. Varför första stavelsens 
vokal delabialiserats. 

Man kan konstatera, att o i ortnamnsförlederna *Esborna- och 
*Fröborna- icke utvecklats på samma sätt som senare komponen-
ten i brytningsdiftong med kvarstående första komponent, ej heller 
som ä. Q frf. rn i ä. *Qrn, örn, *bQrn, pl. barn och slutligen ej hel-
ler som ä. ö av a-omljutt germanskt u i ord som horn, korn. Det 
heter nämligen i Sydöstskåne bjoan, bjohn björn, 0:4n, onn örn, 
boan, bann pl. barn samt houn, ho4n, kon, ko4n. Namnet Es-
björn uppträder i Skånemålen under skilda former. I Löderups sn, 
Ingelstads hd (Sydöstskåne) möter asbo'4n 1. spo4n, gen. asboi&nas 
1. spo'48as; i sistn. form utgöra -a och slut-s i tur och ordning 
tillagda analogiska genitivändelser (jfr pe:14sas, gen. till pe:4 Per). 
I ö. Hoby, Ingelstads hd, påträffas jämte asbo'4n äv. e:sbo'can, 
gen. asba'4,nas. I Harjagers hd i Västskåne är n-lös form belagd: 
asbal'4, aspa:'4; jfr aspac'sen Esbjörnsson. Såsom tydande på n-
bortfall bör även den i DGP sp. 260 ff. mötande formen Esbord 
Jeps 1457 tolkas; -rd beror givetvis på oriktigt etymologiserande.2  
En granskning av namnbeståndet i DGP ger vid handen, att n-
lösa former frf. a. uppträda i gen.: Ole Esbers 1448, Frende Esbers 

1  Se DGP sp. 332, Sv. Landsmål X. 6. s. 58 
1  Namnet bars av en präst på Bornholm, där den nuvarande dial. har cezbar. 

Se Espersen, Bornholmsk Ordbog Indl. s. 35, ordboken s. 65. 
3— 62153070 Sv. Landsmål 1962 



34 HUGO ARESKOUG 

1452, Oleff Esbors 1495 m. fl. Med ö. Hobys e:sbo'4,:en böra jäm-
föras f da. former som Esberen Snare, Asboren Jwl, Ole fl  Esbyo-
renns ur DGP. 

Att senare komponenten i den brytningsdiftong, som svarar till 
fvn. iQ, utvecklats på annat sätt i bio:4n, bjo4n än i cesbo:' 4a4p, 
fa4bo:' 4e,c1 (fa4ba:'4,ad) och i asboi 4n, asbet:' 4, beror av allt att döma 
därpå, att diftongens första komponent i de anförda namnen fallit, 
innan den hunnit palatalisera den senare komponenten. Att denna 
vid i-bortfall icke sammanfallit med ö < a-omljutt u hänger kan-
ske samman med att den från början haft ett öppnare uttal; den 
möjligheten föreligger emellertid också, att den öppnare vokalen i 
asbo'n.n, asba:' 4, fanbo:' 4e,d, fa4ba:'4,ad beror på ställning i urspr. icke 
tryckstark stavelse, där vokalen hunnit öppnas, innan den förlängts.1  

Att ett ä. *bQrn pl. barn reflekteras av bo:4,n, beim, medan senare 
komponenten i brytningsdiftongen vid i-bortfall uppträder som å- 
vokal (0:, o, kan möjligen tänkas bero på att i-bortfallet inträtt 
först sedan senare komponenten fått ett något slutnare uttal än 
Q < u-omljutt a i ä. *Qrn, öm, *bQrn pl. barn. Det finns i Skåne-
målen ett ex. på att frf. r ett Q < u-omljutt a icke utvecklats till 
ä-vokal utan till å-vokal, dvs, på samma sätt som senare kompo-
nenten i brytningsdiftongen motsv. fvn. ip vid i-bortfall. Såsom 
Hedström, Ordstudier II: 177 ff. gjort sannolikt, utgår stamvokalen 
i Skånemålens mo:' 4na, mo' 4,na hyska, krampa, märla från ett Q, 
uppkommet bl. a. i ett *marnu, oblik sg. till ett svagt fem. *marna. 
Betr. vokalismen i Skånemålens former se utförligare Areskoug, Ar-
kiv 67: 114. Jag har här framkastat en förmodan, att »motsättningen» 
bo:4n pl. barn: mo:' fina, MO'  /ena krampa, märla skulle kunna förkla-
ras så, att överg. *marnu> *mprnu, där Q enl. vanlig uppfattning 

1 e.sbo' 4,n är med all sannolikhet sekundärt till ett *e.sbo:' 4,n e. d. Jfr att or-
det *morna krampa, märla (varom se nedan) i olika socknar av Sydöstskåne 
uppträder med växlande kvantitet: 7/20:'n,na bredvid mo'h.na och att ett långt 
öppet å-ljud spontant förkortas i olika trakter av Sydöstskåne; se härom Are-
skoug, Studier över sydöstskånska folkmål I: 262 och passim. — nl. Ohlsson, 
Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån s. 9 f. har det gamla ö-namnet 
Sinhorn (Vjb) Senoren över äldre dialektuttal som *se:' no:rv,„ *se:` no:ran ut-
vecklats till nuv. se:' »it. Associativ anknytning till horn har väl $ anska ti-
digt förlorats — jfr h-bortfallet — varför utvecklingen ger en antydan om att 
semifortisaccentuerat ä. 6 frf. rn ej förlängts nämnvärt senare än 6 i fortis. 
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finge betraktas som resultat av s. k. »yngre» u-omljud, inträtt först 
sedan *b9».?, blivit bom. Om man emellertid med Hesselman, Om-
ljud och brytning i de nordiska språken s. 19 och passim ej vill 
godtaga hypotesen om två omljudsperioder och två skilda arter av 
omljud, kunde man tänka sig, att den olika utvecklingen av 9 i 
*b9rn pl. barn och Q i *Inernu hyska, krampa vore att tolka så, att 
Q i det senare ordet småningom fått ett slutnare uttal, enär den 
omljudsverkande vokalen kvarstod; den labialiserande förmågan hos b 
och m har väl varit ungefär densamma. Den omlj udda vokalen i 
*m9rnu blev ett öppnare ljud än o < a-omljutt u, vilket framgår av 
den nutida sydöstskånska motsättningen mo:' /ma (mo' »na): ho:»n; p i 
*b9rn pl. barn finge antagas ha väsentligen behållit det ganska 
öppna uttal det förmodligen hade vid tiden för bortfallet av det 
omljudsverkande -u, och p fick efter hand en ö-aktig klang (kanske 
först ungefär e, s), längre fram ren 6-karaktär. 

Det är ovisst, om den långa vokalen i andra stavelsen i cesbe:'»-
atp, fa»bo:'»ad (fa4ba:'46,c1) uppstått genom förlängning frf. bevarat 
rn eller frf. enkelt r; i senare fallet har förlängning inträtt i se-
kundärt kort rotstavelse. Då det gäller n-bortfallet skulle man 
visserligen för det första ortnamnets vidkommande kunna tänka 
sig, att n-lös form härrörde från en personnamnsform utan n; jfr 
ovan asbet:'», aspet:'» från Harjagers hd. Det är möjligt, att person-
namnet även i N. Åsbo hd förlorat n, vilken orsaken till n-för-
lusten nu må ha varit. Emellertid lever namnet Fröbjörn ej kvar 
i Skånemålen, och av de få beläggen i DGP att döma synes det 
ha varit sällsynt under fda. tid.,  Man vågar sålunda inte räkna 
med att n-bortfallet i fa4be:'»acl beror på inverkan från en person-
namnsform utan n. 

Att förbindelsen rn åtminstone lokalt och i vissa ställningar varit 
svåruttalad framgår av olika omständigheter. I södra och meller-
sta Halland samt en del av Nordvästskåne faller n i slutljudande 
rn: bu:», ba:4 barn, jce:» järn, ho:» horn; se Wigforss, Södra Hallands 
folkmål s. 485, Billing, Åsbomålets ljudlära s. 175. i. fda. finnas 
skrivningar med inskott av svarabhaktivokal mellan r och n; Br.- 

1  Betr. förhållandena på svenskt språkområde se Lundgren, Språkliga intyg 
etc. s. 64 och Wessofm, ordiska namnstudier s. 75. 
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Nielsen anför emellertid GDG 12: 426 blott tre ex.: landwcercen 
landevwrn', skaren 'skarn', baren 'barn'. I Sydskåne kvarstår n i 
rn: ba:4n barn, ho:ftn horn etc.; fl-bortfallet i Harjagers asbet:' 
Esbjörn (se ovan) måste sålunda ha en speciell orsak. Den tendens 
till inskott av stödjevokal mellan r och n, varpå formen e:sbo' can 
från Ingelstads hd tyder, har säkerligen endast med hjälp av en 
speciell faktor lyckats slå igenom. Det förefaller vidare mest san-
nolikt, att ett inre samband råder mellan den n-lösa formen från 
Harjagers hd och formen med svarabhaktivokal från Ingelstads.' 
Proklitisk ställning frf. ett annat namn (jfr Ingelstads e:sbottan 
pe:' hsan och ovan s. 34 fda. namnsammanställningar som Esberen 
Snare, lEsboren J wl) har kanske gynnat inskott av stödjevokal 
mellan r och n (jfr dock not 2 nedan); i ett e:sbo' can e. d. har 
emellertid -en av språkkänslan lätt kunnat fattas som best. slutart., 
vilken ju endast mera sällan tillägges personnamn, och har därför 
fallit bort.2  

Gårdnamnet T j örne da 1 a (Gladsax sn, Järrestads hd., Krist. 1.) 
uttalas jox' tamda:Ila, men också mycket ofta 1,90:' handa:Ila enl. mina 
egna iakttagelser. Förleden är målets /ø:' 4ne, n. 'bestånd av taggiga 
buskar' (slån, nypon, hagtorn). Den metates na> an, som kan in-
träda, beror väl på att det vållat (vållar) en viss svårighet att 
uttala förb. rn i den fyrstaviga sammansättningen. Om man räknar 
med att det levissimusaccentuerade a i ställning mellan n och d 
ganska starkt reducerats, bleve ljudövergången kanske snarast att 
karaktärisera som en svarabhaktiföreteelse med inskott av -a- mel-
lan r och n. 

Ortnamnet B j är na b o da, dialektuttal bfref 4nabo:1  a, Albo hd, 

1  I (den yngre) genitiven med s har n kommit att stå mellan r och s och 
därför lätt fallit bort (jfr ovan gen. spo' mas Esbjörns), likaså i son-namnet 
(jfr Harjagers aspet:' Ibsen Esbjörnsson). Det är dock föga troligt, att n-bortfallet 
härifrån överförts till grundformen (alltså t. ex. Harjagers asbet:' 4). 

2  Namnformen e:sbo' 4:en har på gr. av sin säregna accentuering knappast 
kunnat få stöd i sådana tvåstaviga namn som ha:' gan Håkan, ii51:‘ han Göran, 
rna:' &tet Mårten. — Möjligen har -an i e:sbo' can utvecklats ur ett sonanti-
serat 91; då ingen sonantisering inträder i t. ex. baiitn barn, har kanske den 
sonantiseringsfrämjande faktorn helt enkelt varit ställningen i tidigare semifor-
tisstavelse. En parallell utveckling föreligger i det blekingska ö-namnet Se - 
nor e n, varom se ovan s. 34 not 1. 



LJUDHISTORISICA BIDRAG 37 

Krist. 1. skrives enl. Ejder Skånes ortnamn, Serie A, del 1 s. 110 
i Bierenebo 1500, och Tjörneröd samma hd skrives Tiör-
(ren)nerödt 1610, 1611, 1612; a. a. s. 50. Falkman förmodar, Ort-
namnen i Skåne s. 214, att förleden i nuv. Torarö d, Färingtofta 
sn, N. Åsbo hd är torn (a: taggig buske e. d.); namnet skrives enl. 
Falkman a. a. s. 179 Thornröd 1587, Thorrerid 1624; till jäm-
förelse kan erinras om ägonamnet Tornar ö ds a gr e Landeboken 
II: 173. Johannesson har i sin edition av Palteboken utan grund 
ändrat A-skrivarens •Horen eng till H or n e e ng (Johannesson a. 
a. s. 394 med not 2); förleden torde innehålla en form av sb. horn; 
jfr a. a. s. 400 r. 20 hor (ne)höj, ett åkernamn. 

Enligt Kock Sv. Lj. IV: 424 uppträder i Codex Bureanus icke så 
sällan parasitvokal »mellan en på fortis-(semifortis-)stavelsen följande 
konsonaht och ett r, /, n, när dessa ljud efterföljas av vokal»; i den 
nämnda urkunden bestämmes parasitvokalens kvalitet oftast av 
vokalen i näst följande stavelse. Ex.: digharan för dighran, fagharan 
för faghran, systara dottar för systra dotter, f agh,orum för laghrom 
etc. Det är med hänsyn härtill möjligt, att i skrivningen Bier - 
ene bo Bjärnaboda förledens -ene- uttalats eller fakultativt kunnat 
uttalas -ana-. I den långa förleden *F r öborna - i ä. *F röborna - 
ryth kan sålunda genom inskott av parasitvokal -borna- tänkas 
ha blivit -borana-. I den ännu längre och tyngre förleden *F r ö-
b or ana - bör det sista trycksvaga a ha löpt risk att synkoperas; 
jfr härmed, att by- och sockennamnet Hammenhögl, Ingelstads hd, 
Krist. 1., i äldre dialekt uttalas ha' nnanaholj:, ha' manaholj:, i yngre 
ha' m:anholj: (egna iakttagelser). En parallell från svenskt språkom-
råde är det nedan s. 43 omnämnda Fräb be nb o av ä. Frö - 
byornabodhum. I ett *Fröboranryth e.d. kan det i levis-
simusstavelse stående n ljudlagsenligt ha fallit frf. r. Förbindelsen 
nr torde i dylik position ha varit svår att uttala; jfr härmed 
ha' gy Håkanryd, Ivetofta, sn, Villands hd, Krist. 1, skrivet Ha a - 
g e nr ydtt 16242, va:' vatha Viveröd, Tonlösa sn, Onsjö hd, Malm. 1., 
skrivet Huibe nr ød 1624; förleden är dialektordet viven nypon3  

1  Förleden gen. *Hänzunda(r) av ett personnamn *Hcimunder. Betr. äldre 
former se Falkman a. a. s. 136. 

2  Palmborg, Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1942-45 s. 9. 
3  Palmborg a. a. s. 12. 
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n-bortfallet i utvecklingen *F r öb o r a nryt h> *F r öb o r ar yt h kan 
kanske delvis bero på analogi efter de ej få röd-namn, vilkas förled 
slutar på -a, t.ex. Ebbaröd, Tostaröd, Humlaröd m. fl.' 

Formen Ff ar b er y d 1552 visar, jämförd med formen Fr ebe - 
r ödt i Palteboken, på en metates r + vokal > vokal + r i namnets 
första stavelse. Om man vågar räkna med att accentöverkastningen 
skett redan under 1500-talets förra hälft, kan man som parallell 
åberopa den välkända övergången Brighitta > Birgitta. Det finns 
intet känt faktum, som reser hinder mot antagandet, att i ssgr 
som halmta:' g halmtak accentöverkastningen i Sydskåne, där före-
teelsen f. ö. fått större omfattning än längre norrut i landskapet, 
i något fall kan ha skett redan under 1500-talet.2  Visserligen kunde 
den alternativa accentueringen d sboua4p, ce:' spon,a4,p (ovan s. 32 
not 1) Essborrarp i N. Åsbo tyda på att accentöverkastningen 
i Nordvästskåne är av ganska sent datum; emellertid kan det här 
vara fråga om motsatsbetoning, ty i Rya sn, där Essborrarp ligger, 
finns även ett Ing e bor g ar p, dialektuttal e' g: ebowap (Billing a. a. s. 
139). Ett skäl att antaga tidig accentöverkastning i här avhandlade 
namn är, att. första stavelsen urspr. var enstavig och slutade på 
vokal. Wigforss har i Södra Hallands folkmål s. 566 ff. och 576 visat, 
att i Sydhalland accentöverkastningen i ord med vokaliskt slutande 
enstavig förled går längst åt norr, ända upp till trakterna söder 
om Nissadalen (socknarna Eldsberga, Tönnersjö och Veinge). Detta 
tyder på att den tidigast inträtt i detta fall. 

Såsom professor Gunnar Hedström vid diskussion av här behand-
lade ortnamn haft vänligheten påpeka för mig, synes man under 
vissa omständigheter kunna räkna med en metates r + vokal > vokal 

1  Se t. ex. Pa1mborg a. a. s. 9 ff. 
2  motsättningen be:d 5 < bik) beck: anstE'd 3a, — stt:' 45a < Enstua ) 

enstaka i sydöstskånska mål måste säkerligen tolkas så, att ä. ånadka vid 
tiden för stavelseförlängningen hade huvudtryck på första stavelsen och semi-
fortis på andra, varför förlängningen här fördröjdes; vid tidigare förlängning 
utvecklas ä. frf. ä. k till e:, vid senare förlängning till '-vokal 1. s:). Jfr 
härtill Areskoug, Studier övex sydöstskånska folkmål I: 437 not 150, s. 482. 
Om man med Wigforss, Södra Hallands folkmål s. 666 räknar med att de 
slutnare vokalerna vid de korta rotstavelsernas upplösning förlängts senast 
omkr. 1350, ger oss motsättningen ovan terrninu.s post quem för accentöver-
kastningen. 
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+ r även i fortis. Noreen upptar Aschw. Gr. s. 267 Anm. 3 en del 
fall, där sistnämnda metates tycks ha inträtt i starktryck, bl. a. 
runsv. Girkir bredvid Grikir greker, VG II borter- bredvid brötertak 
'gesetzliche verwahrung eines auf der landstrasse angetroffenen 
gegenstandes'. Enligt Noreen äro fallen »unklar». Skriv- 1. läsfel 
förmodar Noreen ligga till grund för runsv. burbur för brukur bro-
der, turknaki för truknaPi drunknade, möjligen också för Sdm. 
oldyrker för -drykker 'trunk' och VG II klöftorP bredvid -troP 'vieh-
tritt'. 

Hedström fäster uppmärksamheten på att alla de nämnda ex-
emplen utom truknaPi och kl/tro P ha det gemensamt, att efter 
den stavelse, där metates synes ha inträtt, följer en stavelse med 
vokal + r. Detta förhållande kan, menar Hedström, inte vara en 
tillfällighet: metatesen har kunnat inträda i tryckstark 
stavelse, därför att den understötts av ett assimila-
toriskt inflytande från den följande stavelsen. 

I ett *Fr öb or nar y th eller i ett härav utvecklat *F r ä b or y th 
e. d. ha de förutsättningar varit för handen, vilka enligt Hedström 
kunnat framkalla metates r + vokal> vokal + r i första stavelsen även 
under fortis. Hedströms mening är värd allt beaktande, och det 
är säkerligen försiktigast att ej enbart av inträdd metates i första 
stavelsen i vårt ortnamn sluta till att accentöverkastning ägt rum. 
Emellertid tillkommer en omständighet, som talar för att den för-
sta belagda metatesformen, Ff arb er y d 1552, trots allt bör fattas 
som vittnesbörd om inträdd accentöverkastning. Frf. de flesta r-
förbindelser motsvaras i Färsmålen ä. c'e' av ce: 1. (e. Det heter så-
lunda mce:' ktpa (e) märke, vceak (ce) värk, svceam svärm, bd 4ma 
drägg på svagdricka, jce:ihn (e) järn, jox' 'me, hjärna, snce:' 4pa större 
bösshagel, er' y:asnce:I4pa kornknarr, vceast (er) värst, svce:' taa vb. svärta, 
tviste:' 4ta tvestjärt. Frf. rr övergår kort e ljudlagsenligt till a t. ex. 
i luica herre, va'ca värre. Den enda r-förbindelse, frf. vilken denna 
övergång i större utsträckning spåras i Färsmålen, är rj: fce &ja vb. 
grisa, smehja svärja bredvid fce &ja, svd 4ja. Även i andra sydöst-
skånska mål är övergången 'd >a mera utbredd frf. rj än frf. andra 
r-förbindelser. Att kort ce icke — såsom i herre> ha' - över- 
går till a i nue' kipa, jcenn, vcett,st etc. beror utan tvivel på att (den 
sekundära) vokalförkortningen frf. resp. r-förbindelser är mycket 
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sen; äldre sidoformer med långt cb", vilka alltjämt höras, ha skyddat 
de kortvokaliska mot depalatalisering. Frf. rj möter långt Ce mera 
sällan i Sydöstskåne, men sporadiska lå,ngvokaliska former tyda på 
att även frf. denna förbindelse allmän vokalförlängning en gång 
inträtt. Den sekundära vokalförkortningen har tydligen skett tidi-
gare frf. rj än frf. andra r-förbindelser, vilket förklarar, att över-
gången ie > å frf. rj fått så stor omfattning. 

Med hänsyn till förhållandena i de nutida Färsmålen är det föga 
troligt, att ett e, som eventuellt genom redan i fortisställning in-
trädd metates kommit att stå tryckstarkt frf. en förbindelse rb , re-
dan under 1500-talet skulle ha uppträtt som kort. Detta skulle sä-
kerligen ha stritt mot målens strukturala system; a i skrivningen 
Ff ar b er y d 1552 (och i senare skrivningar med Far-) måste när-
mast gå tillbaka på ett kort (e, och förutsättningen för en för-
kortning e > ee' redan under 1500-talet har med all sannolikhet varit 
(relativ) trycksvaghet hos förleden. Detta måste emellertid tolkas 
så, att accentöverkastningen i nuvarande fa4ba:'4edi inträtt eller va-
rit i färd med att inträda senast under 1500-talets förra hälft. 

Förutsättningen för accentöverkastningen i ord som halmsta' k: 
halmstack är tidigare grav förledsaccentuering med semifortis på 
senare stavelsen; jfr härmed att accentueringen h,almsta' k: i Nord-
skåne i större eller mindre omfattning avlöses av accentueringen 
ha'lmstalk: och se vidare Wigforss a. a. s. 589. Vid tiden närmast 
före accentöverkastningen har tydligen andra stavelsen i ortnamnet 
haft semifortis. Hur tryckfördelningen gestaltat sig i det med dub-
bel förled sammansatta *F r b o r n ar yth undandrar sig vårt be-
dömande. Från början har väl -ryth haft starkare tryck än ordets 
andra stavelse. Accentueringen fakte:'43ablo:l nötkreatursblod mot-
säger inte detta antagande, lika litet som den stöder antagandet, 
att ä. -ryth vid tiden för accentöverkastningen kunnat ha bitryck; 
sannolikt har den sammansatta förleden (ii. fäkräk) haft accent-
överkastning, då en ssning bildades (nybildades). Såsom jag när-
mare utrett i mitt ovan anf. arbete s. 353 ff. borde i den urspr. 
efterleden -r #6 ha fallit, om vid tiden för 6-bortfallet i Skånemålen 
den frf. stående vokalen varit lång ( = förlängd). Antingen har 
vokalförlängning aldrig ägt rum eller har sekundär förkortning 
av den en gång förlängda vokalen inträtt före 6-bortfallsperioden; 
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i båda fallen måste orsaken vara, att urspr. -ryth, fått svagare tryck 
än semifortis, detta emedan det av språkkänslan ej längre upp-
fattats som ett appellativ. 

I 1500-talsskrivningarna Fr eb er ö dt och Ff arb er y d har tyd-
ligen e i andra stavelsen uttalats som ett å av öppnare eller slut-
nare karaktär. Om vokalen före accentöverkastningen varit hellång, 
halvlång eller t. o. m. kort, är svårt att uttala sig om. Skrivningen 
med e beror säkerligen på attraktion från röd-namn som Ask er ö d, 
Äs per öd, vilka i nutida dialekt ha växlande uttal: af 8ke,4ed eller 
ec:` skohad etc. Ett trycksvagt -er övergår i de flesta Skånemål till 
-Oh; jfr t. ex. ti:` doh, pl. tider, sof no/c pl. söner, bo:'43o4 pl. böcker. 
övergången-ir, -er,-r> -or har sannolikt hunnit ske redan före 1500-
talet, då skrivningen Ff ar ber y d uppträder. I ett originaldoku-
ment av år 1410 från Sydvästskåne, i vars sydvästliga hörn över-
gången -ir,-cer > -or f. ö. icke inträtt, anträffas nämligen ett bodhorne 
pl. bodarna, med sekundär i-stams-p1.1; se härom Areskoug a. a. s. 
640 if. 

Vilket ljudvärde det första e i skrivningen Fr e ber ö d t haft kan 
synas diskutabelt. Ytterst går ju e tillbaka på ett ä. oy. På något 
stadium av denna diftongs utveckling måste en delabialisering ha 
skett. Lyckligt nog finns det ett annat skånskt ortnamn, som till 
sin typ mycket erinrar om ä. *Fr iffb or nar y t h, nämligen nuv. 
F rämnar y d, by i ö. Broby sn, ö. Göinge hd, Krist. 1. I namnets 
förra led ingår nämligen utan tvivel gen. av ett personnamn samn. 
*Froymundr; jfr runsv. frumunt[r], varom se Kock, Sv. Lj. II: 273. 
Namnet skrives Fr emende r ö dt Palteboken s. 323 r. 19, Fr em - 
mingr ö d 1590 Fort. Geistl. gods, Främmanar öd 1767 Gillberg 
Christ, län s. 156 enl. SOS:s excerpter2. Dialektuttal: remnara 1. 
frcemnary E. Tuneld (uppt. Glimåkra 1903; inga accenttecken), 
.f4ce` mna4y J. Svensson 1930, /ud mnanyl G. Sjöstedt 1942, upp-
tecknade i Broby. 

Av de två i socknen antecknade uttalen är figef mnah.y:i av allt 
att döma primärt till hcemnatscy. I det förra har andra leden bi- 

1  Betr. överg. från S-stams- pl. till i-stams-pl. jfr Lech, Skånemålens böjnings-
lära s. 32 f., Br.-Nielsen GDG III: 72, 77. 

2  Falkman, Ortnamnen i Skåne s. 235 anför efter Gullberg formen From-
m i ner yd. 
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tryck och lång vokal, vari man säkerligen har att se det ursprung-
ligare tillståndet. Ord med ä. cevn, t. ex. jämn, nämna, stämma (in-
för rätta), visa vidare i Nordöstskåne normaliter en utveckling 
cevn> ce:mn: jce:mn, nce:' mna, stce:'mna. Då i vissa socknar som bi-
former uppträda j~n, nce mna etc. har man troligen anledning att 
räkna med en sekundär förkortning av ce:, delvis kanske beroende 
på rsprs-inflytande. 

Då *Froy- i ett *Froymundaryth e. d. reflekteras av f4ce:-, ligger 
det ju närmast till hands att tro, att *Froy- i en förled *Froy-
borna- utvecklats på samma sätt, och skrivningen Fre- i Paltebo-
kens Fr eberödt har därför sannolikt, för så vitt accentöverkast-
ning ej hunnit ske, uttalats /4ce:-; jfr att Fre- i Paltebokens Fre-
menderödt motsvaras av /4ce:- i fuefmn,a4y:I. Bynamnet Fr öslö v1, 
Valleberga sn, Ingelstads hd, Krist 1., uttalas däremot fibo:'zle,, y. 
-s-, och samn. oy reflekteras, då förkortning ej inträtt, i övriga ord 
normaliter av o:: jo:' da vb. sköta, box' sta svinbog, do: vb. dö, hen' ha 
höra, jo: skälla, 10:` sa vb. lösa, st40: vb. strö.2  Delabialiseringen i 
de båda ortnamnen måste tydligen bero på någon särskild faktor, 
ev. på olika samverkande faktorer. Det är emellertid vanskligt att 
fastställa, vilka de varit och hur ljudövergången skall begränsas. 

Den från ljudhistorisk synpunkt intressantaste och viktigaste 
fråga, som skrivningen Freberödt (Farboret) i Palteboken från 
början av 1500-talet och dialektuttalet /4ce:'mnam:1  Främnaryd ak-
tualisera är, huruvida den samnordiska diftong, som monoftongi-
serats, varit oy eller cey. Har med andra ord ett samn. oy först 
monoftongiserats till ö-vokal, som därpå delabialiserats till ä-vokal, 
eller har oy först blivit cey (eller i varje fall diftong med ett ä-ljud 
som första komponent), varefter cey monoftongiserats till ä-vokal? 
Kock anför Sv. Lj. II: 272, 276 formen frebiurn på Århusstenen 
V i Jylland men är (först anf. st.) tveksam huruvida e betecknar 
e eller o. Sist anf. st. påpekar Kock, att i Danmark den latini-
serade formen Fregerus använts under 1200-talet. Utan en ingående 

1  Om ortnamnet Fr öslöv se t. ex. Kr. Hald, Vore Stednavne s. 25 med litt., 
71 f., 219. 

2  I sydligare delar av Ingelstads och Järrestads härader dock stue:, som 
emellertid sannolikt påverkats av tue: vb. trampa; betr. dessa former se Are-
skoug ovan a. a. s. 03 f., 531 not 121. 
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kännedom om principerna för latiniseringen av inhemska namn är 
det omöjligt att avgöra, vilket ljudvärde det första e i Fregerus haft. 
Br.-Nielsen är GDG 333 f. benägen att tolka de på danska 
runstenar uppträdande ristningarna fray-, fre- som vittnesbörd om 
delabialisering. 

Ett modernt långt ö (ofta även ett kort) i sv. och da. rspr. samt 
i flertalet sv. och da. dialekter motsvarar normaliter antingen samn. 
—0 (i-omljud på urn. ö), samn. oy eller samn. QU ( < urn. au). I 
skilda trakter av Danmark och Sverige uppträder modern delabia-
liserad vokal, i regel i gestalt av en ä-vokal, e-vokal eller i-vokal. 
Det visar sig på något håll, att delabialisering framför allt eller 
kanske uteslutande inträtt, då den delabialiserade vokalen motsva-
rar samn. oy; jfr närmare nedan. 

Götlind räknar Västergötlands folkmål I: 281 ff. för västgöta-
målens vidkommande med en utveckling oy> cey (eller ey)> cei> ce 
i bl. a. ett ord som glämma glömma; cey (<0y) har enligt Götlind 
utvecklats parallellt med cei ( < urn. ai). Även den skånska och hal-
ländska utvecklingen gloyma> glimma (-e-) har enligt Götlind tro-
ligen gått över ett cei; dessa förmodanden äro emellertid alltför löst 
grundade; jfr nedan. 

Det skånska Främnaryd har en parallell i Främby i Dalarna (i 
Falutrakten), skrivet Frömundaby 1390; se Lundgren, Språkliga in-
tyg etc. s. 64. Med det äldre skånska Freberödt från början av 1500-
talet böra å andra sidan jämföras de två i Sv. lm. X. 6 s. 58 an-
förda Fräbbenbo (Haraker och Sala, Västmanland), vilka båda upp-
visa medeltidsformen Fröbyornabodhum. Doc. M. Eriksson har riktat 
min uppmärksamhet på ytterligare ett par namn från centralsvenskt 
område, som torde höra hit, nämligen ett Frebbenbo och ett Freb-
benholm i Valö sn, Uppl. (G 99, Lövsta) samt möjl. bynamnet Fre-
bro i Tierps sn, Uppl. Jfr även Frebbenby, Hammarlands sn, Åland. 
Delabialiseringen är tydligen i de tre först nämnda namnen från Svea-
land relativt sen och kan inte ha inträtt före monoftongiseringen 
av samn. oy. Enligt Enwall Dala-Bergslagsmålet s. 45 äro de fall, 
då ä uppträder för samnordiskt oy, att betrakta som reliktord.i Det 

2i. oy motsvaras i Dala-Bergslagsmålet, då förkortning ej inträtt, i regel 
av 0:, vid förkortning stundom av ett öppnare Ö-ljud (Enwall a. a. s. 273 ff.). 
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anförda ex. är rdl:a f. 'röding' ( < *reyala). Liksom i Freimby och 
Fräbbenbo uppträder den delabialiserade vokalen i kortställning och 
står efter r; båda dessa faktorer synas ha varit av betydelse för 
delabialiseringen; jfr härom nedan. 

I Ö. Västerdalarna motsvaras enligt Levander Dalmålet 1:210 
samn. oy av modernt äj, fonetiskt identiskt med forndalskt cei, t. ex. 
gäjma gömma, stäjpa stöpa, träjtt trött. Trots detta är Levander 
mest benägen att räkna med att ett forndalskt oy förelegat. 1 Ovan-
siljan motsvaras forndalskt oy normaliter av ä-vokal: gitja röka, 
glämma, glIna glömma, blåta vb. blöta (med kakuminalt 1); utom 
i Ovansiljan uppträder övergången oy > ä endast i enstaka ord 
(a. a. s. 210 ff.). I norra Venjan motsvaras ä. oy dels av delabiali-
serad vokal: ggma gömma, näta nöta, stå-räjs stenröse, dels av ö-
vokal, t. ex. då dö, flåtär grädde, trött trött, stöpa stöpa (a. a. s. 211). 
Levander är a. a. s. 212 böjd för antagandet, att diftongen oy i det 
nordliga Venjansmålet delabialiserats endast i en del av ordmate-
rialet; ö-vokalen »bör betraktas som en arkaism av i de nordligaste 
Dalabygderna ganska enastående art» (a. st.). 

Med dessa fakta för ögonen blir man knappast benägen för an-
tagandet, att utvecklingen Froy- > Fre- i Freberödt och Froy-> 
i fitcef mna4y:i (Främnaryd) inträtt redan på samnordisk tid och 
att den gått över ett Frcey-(Frcei-), vars diftong monoftongiserats 
till ä-vokal- Troligen ligger före bce:- i /4ce:'nznan,y:1  ett Fri- ( < 
Froy-); att utvecklingen ej lett till slutet ö (o) som i /40:'zia Frös-
löv hänger förmodligen bl. a. samman med att ett Froy- i ä. *Froy-
borna(r)ryth och *Froymunda(r)ryth ingick som första stavelse i en 
längre ssg med stark semifortis på senare ssgs-leden.' Froy- i de 
båda sistnämnda namnen hade säkerligen något svagare tryck än 
Fln- i ä. *Froyslöv, vilket hade svagare accent (sannolikt svag 
semifortis) på senare ssgs-leden än de två övriga namnen; jfr att 
f4,0:'zla uttalas med akut och levissimus på ultima. Det bör här-
med sammanställas, att förkortningen av första stavelsens vokal 
och förlängningen av b i det västmanländska Fräbbenbo (<Fröby-
orn,abodhum) säkerligen försiggått enligt de av Sahlgren NoB 18: 61 

1  Jfr emellertid även nedan s. 48 not 1. 
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ff. uppställda reglerna för ordlängdsbalansen.1  Om -0 delabialiserats 
före eller efter förkortningen kan ej avgöras. Enär samn. oy upp-
kommit genom i-omljud på samn. Qu ( < urn. au), torde e i oy 
från början ha varit öppnare än det 5, som uppstått av ett i-om-
ljutt urn. ö. Under den utveckling oy > långt slutet ö (e:), som in-
trätt i de flesta orden med samn. oy, har troligen diftongens första 
komponent från att ha varit ett relativt öppet ö-ljud efterhand 
blivit allt mera sluten. Vissa faktorer kunna ha försenat slut-
ningen. Vid minskat tryck såsom i de långa ssgrna *Fråborna(r)-
ryth och *Frömunda(r)ryth har sannolikt ö fått något reducerad 
kvantitet, vilket fördröjt övergången öppnare ö till slutnare ö. Ställ-
ningen efter r, kanske frf. a. postkons. r, har troligen också med-
verkat till att en ursprungligare, öppnare 6-kvalitet bättre bevarades. 
Det bör påpekas, att efter r möter på somliga håll en öppnare 
ö-kvalitet, 8. Under utvecklingen oy till slutet ö (e) eller -0 (< oy) 
till ö-vokal av allt slutnare kvalitet har ju labialiseringen efterhand 
blivit allt mera utpräglad: ø är ej blott mera slutet än t. ex. o 
utan har också mera markerad läpprundning. Om o övergår till Q 
innebär detta ej endast sänkt tungställning utan även en viss grad 
av delabialisering; skulle denna gå ett steg längre, blir ju resultatet 
lätt en ä-vokal. Det följer härav, att delabialisering rimligtvis lät-
tare bör drabba ett öppnare ö än ett slutnare. I detta samman-
hang förtjänar framhävas, att i närheten av vissa trakter med 
delabialisering till ä-vokal av den vokal, som svarar mot samn. 
oy, ibland möta former med mycket öppen 6-kvalitet: 8. Denna 
vokalnyans uppträder, som ovan nämnts, ej sällan efter r, dessutom 
också efter kakuminalt 1. Av ord med ä. oy, som i Västergötland 
i större eller mindre omfattning uppträda med s, nämner Götlind 
a. a. s. 279 drömma, blöt (i uttr. lägga i blöt), glömma2, trött (det 
senare med s i hela Västergötland utom utkanterna i norr, väster 
och söder). Det torde vara möjligt att i de nämnda fallen uppfatta 

1  Ä. eller ev. härur utvecklat iå har i första ssgs-led förkortats, innan 
följande b förlängts (jfr härtill Sahlgren a. a. s. 78, 83). 

a Även gömma, vars 8 kanske delvis beror på inverkan från glömma. Att 
gömma jämte glömma möter med delabialiserad stamvokal på vidsträcktare 
områden än övriga ord med ä. å frf. m (så i Skånemålen och da. dialekter) 
beror väl dock väsentligen på att stamvokalen varit sanna. oy. 
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saken så, att utvecklingen till slutnare vokal på grund av närheten 
till r och kakuminalt 1 hejdats på e-stadiet. Man kan härmed jäm-
föra, att vissa ord med urn. au, vilket i Västergötland i regel 
uppträder som 0:1, i somliga västgötadialekter ha e:, sålunda bs:' 
råma, br8:` la råma starkt (Götlind a. a. s. 274). Den möjligheten 
kan inte bestridas, att utvecklingen av äldre Qu mot slutnare vokal 
hejdats vid 8-stadiet frf. kakuminalt 1; jfr härtill, att Sahlgren 
NoB 17: 74 antager en utveckling au> QU > 8U > öu. Delabialiseringen 
bör, vilket redan framhållits, lättare drabba en öppnare ö-kvalitet, 
t. ex. u, än en slutnare, t. ex. o, och det är därför ingen tillfällig-
het, att glömma och gömma, vilka, som tidigare nämnts, i vissa 
trakter av Västergötland ha 8 , uppträda med ä-vokal i andra delar 
av landskapet (Götlind a. a. s. 282; jfr strax ovan). Enligt Levan-
der a. a. s. 212 kan i somliga dalmål ä < oy öppnas till s invid r 
(trutt trött); jfr härmed, att i vissa trakter av det område, där 
dalmålet talas, möter delabialiserad vokal: trett, trått, trätt; anf. 
ställe. Förhållandet är alltså analogt med det, som råder i Väster-
götland. Även på Dala-Bergslagsmålets område har trött belagts 
med u; se Enwall a. a. s. 275. 

1 da. rspr. och da. dialekter, även i Skånemålen, bortsett från 
Bjäremålen längst upp i nordväst, uppträder adj. trött med ä-vo-
kal. Delabialiseringen går tillbaka till fda. tid; jfr fda. trcett(er) jämte 
trotther (se ODS), egentligen pret. part. till ett fda. *thräta < *throyta, 
och motsv. fvn. pret. part. Preyttr till inf. Preyta. Enär i da. och 
da. dialekter participet är den enda kvarlevande formen av verbet, 
har inflytande från former med frf. enkelt t oförkortat ö ej kunnat 
göra sig gällande, och delabialiseringstendensen har redan därför 
haft särskilt gynnsam jordmån. Den fda. biformen trotther tyder 
på att delabialisering inträtt först efter monoftongisering av samn. oy. 

Att ställningen efter r i förening med förkortning eller åtmin-
stone en tendens till förkortning av den ur samn. oy uppkomna 
ö-vokalen främjat delabialiseringstendensen framgår också av vissa 
Västgötamåls thce n:9, 4cenda n. 'virke eller dunge av rönn' (Göt-
lind a. a. s. 282). Utgångsformen har ju säkerligen med Sahlgren 

1 Se Götlind a. a. s. 272 ff. (j0:k gök, ho:k hök, lo:k lök, len' sar lös, /0:v 
löv etc.). 
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NoB 17: 81 haft ä. oy. Sahlgren anser a. st., att det långa n:et 
uppstått till följd av ordlängdsbalansl i ssgr, där ordet stod som 
första led. I dylik ställning kom möjligen kontraktion av oy att 
inträda tidigare än normalt, kanske så tidigt, att diftongens första 
komponent ännu hade ett ganska öppet uttal; jfr härmed, att enligt 
Sahlgren a. st. ä. QU ( <au) i *rpun- rönn som första ssgs-led kon-
traherades tidigt, före övergången Qu > ö. 

Hur gammal delabialiseringen av 6< ä. oy i ä. skånskt Freberödt 
och i nuvarande Främnaryd är kan i brist på äldre skriftliga vitt-
nesbörd ej avgöras. Såsom utredningen ovan ådagalagt kan natur-
ligtvis de skånska namnformernas ljudskick inte tagas till intäkt 
för att ristningarna fray-, fre- på danska runstenar vittna om 
redan på samnordisk tid inträdd delabialisering. Det är väl från 
början ganska troligt, att frebiurn på Århusstenen V i Jylland repre-
senterar jylländsk språkutveckling. Det kan tänkas, att delabiali-
seringen i jylländskan varit särskilt tidig, kanske avsevärt tidigare 
än i östdanskan. Eftersom oy stått efter r och dessutom i en ssg, 
som av alla tecken att döma haft bitryck på senare leden — jfr 
accentöverkastningen i Skånemålens asba:'4 Esbjörn, vilken förut-
sätter tidigare semifortis på andra stavelsen — böra förutsättning-
arna för delabialisering ha varit särskilt gynnsamma, vilket fram-
ställningen ovan sökt klargöra. 

Sammanfattning 

Namnet Farboret, dialektuttal faibbo:'Itad eller fan,ba:'4ad, vars 
tidigaste kända form är Freberödt från början av 1500-talet (avskr.), 
har utgått från ett *Froybornaryth e. d., vilket betytt 'Fröbjörns 
röjning eller nyodling'. 

i. formen Ffarberyd 1552 med metates r + vokal> vokal+ r har 
a uppkommit av ett kort ä, vilket depalataliserats frf. r; anled-
ningen till att ett ä redan på 1500-talet uppträtt som kort frf. 

i Jfr dock att Sahlgren också a. a. s. 58 ff. som en möjlighet räknar med 
ett fsv. rende. Det förhållandet, att rönn och rönne i stora delar av Sydsverige, 
bl. a. N ordskåne samt delar av Sydsmåland och Halland, ha långt n, stundom 
utvecklat till ng-ljud, talar för att en fornspråklig tid-form existerat, hur en 
sådan än skall förklaras. Betr. denna fråga se även Fries, Studier över nordiska 
trädnamn s. 147 ff. 
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en förbindelse -rb- måste vara, att det stått trycksvagt; detta för-
utsätter emellertid i sin tur, att huvudtrycket senast under början 
av 1500-talet överflyttats (eller hållit på att överflyttas) till andra 
stavelsen. 

3. Delabialiseringen Froy- > .Fre- (i Freberödt) i namnets första 
stavelse har sannolikt inträtt först sedan oy monoftongiserats till 
å. Anledningen till delabialiseringen av å < oy har av allt att döma 
varit dels inflytande från föregående postkonsonantiskt r, dels den 
omständigheten, att å såsom ingående i en förled av ett ortnamn 
med semifortis på senare leden fått minskat tryck och därför måst 
vidkännas någon kvantitetsreduktionl. 

1  Om ristningar som freybiorn (fray -, fre- ) på danska runstenar vittna 
om inträdd delabialisering, låge det ju nära till hands att räkna med att dela-
bialisering ägt rum redan i personnamnen fornskånskt *Fröborn och *Frö-
munclmr, således innan ortnamnen äldre *Fröborna(r;ryth resp. *FrOmun-
da(nryth, bildades. Å andra sidan tala Främby < Frömundaby i Dalarna 
(ovan s. 43) och Fräbbenbo < Fröbyornabodhum i Västmanland (sist anf. 
ställe) för att delabialisering inträtt först i ortnamnsbildningarna. 

Resume 

M. Hugo Areskoug publie une contribution å la cormaissance de 
revolution des sons scaniens par son etude sur le nom du lieu Farboret, 
village situä dans la commune de Västerstad en Scanie. La forme de ca 
nom connue anterieurement au debut du xv-16  siecle est Freberödt qui 
est la modification d'une forme ancienne Freybornaryth signifiant Pendroit 
defriche ou le defrichement du « Fröbjörn ». Dans la forme de 1552 
F farberyd avec måtathese r voyelle en voyelle r (c.-å-d. r voyelle > 
voyelle r) a est issu d'un ä court, depalatalise devant r; la raison pour 
laquelle fut delabialise est dile, tout bien pese, d'une part å rinfluence 
du r precädent postconsonnantique, d'autre part au fait que é faisant 
partie d'une premiere combinaison dans un nom de lieu avec « semifortis » 
sur la combinaison suivante, a vu diminuer son accent et pour cela a dit 
subir une certaine räduction quantitative.- 



Gotländska bottensnaror 

Av SVEN GUNNAR HEDIN 

Den sista bottensnarningen på Gotland 

År 1932 åtalades fyra fiskare i Lau socken på sydöstra Gotland för 
fångande av sjöfågel med snaror under februari—mars 1932 efter en 
anmälan av Gotlands Skarpskytte- och Jägargille.1  En av syndarna 
berättar: »När vi åkte fast för snarorna, var det på vintern och mycket 
kallt. Vi var ute och lade ut dem en dag, och när vi kom tillbaka i 
land, så stod där en s. k. snok. Då sade jag till min kamrat, nu skall 
vi nog plikta. Vi bjöd honom att åka med ut den andra dagen, men 
det ville han inte. Den dagen fick vi ingen fågel!» 

De dömdes 2.5.1932 efter §§ 18 och 19 i Kungl. Stadgan av 25.11. 
1927 om jakt och fridlysning av vissa djurslag till 25 dagsböter å 
1 krona.2  »Vi betalade det godvilligt». En annan sagesman omtalar 
att »efter det så slutade jag med att kasta snaror, för man hade väl 
fått plikta mer, om man åkt fast en gång till». 

Jakob Karlsson i Lau skriver 1923: »svenska lagen innehåller, att 
snaror och giller är plikt på att begagna och är förbjudna. Men det 
hörs inte av, att någon har blivit angiven för lagens väktare, och de, 
som håller på med snaror, säger, att det är försökt, och att det är 
angivet, men de kommer inte åt dem, säger de, för det är meningen 
i den lagen med snaror och giller på land och inte på sjöbotten. Och 
det är troligt, att det är så, för annars hade det väl inte fått fortgå 
på det viset som det nu gör».3  Jakob Karlssons förmodan hade visst 
fog för sig. Sedan riksdagen 1868 bifallit ett förslag om förbud mot 
finare snaror och gillers användning uppgives som huvudsakligt skäl 
»att dessa fångningsredskap hotade utrota skogsfågeln i södra och 

1  Brottmåls-Diarium. 
2  Åtals-Diarium. 
3  Fran gard u gaimald, s. 61. 

4— 62153070 Sv. Landsmål 1962 
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Fig. 1. Dubbelknut på småsnara (efter Klintberg). 

mellersta Sverige».1  Under 1900-talet bedrevs den gotländska sjö-
fågelfångsten med bottensnaror blott i Lausviken, Valleviken och i 
Fårösundet, områden som betraktas som konservativa. Att den kunde 
fortsätta ostörd efter förbud, får anses bero på, att de få utövarna av 
fångstmetoden inte gjorde någon större skada på sjöfågelstammen.2  

Teknisk beskrivning 
Följande tekniska beskrivning av snarornas tillverkning, utlägg-

ning och upptagande baseras, när det gäller Lau, på i huvudsak Klint-
bergs manuskript,3  för Fårö på Säves manuskript4  och egna upp-
teckningar och för Valleviken på egna uppteckningar. 

De gotländska bottensnarorna bestå av en ca 18 m lång flätad rev 
(snarraiv), på vilken äro fästade ca 200 småsnaror (smasnarår). I bör-
jan av reven finnes en kraftig snara för sänksten, likaså på mitten av 
reven (hallband eller stainsnarår). En snarrev med sten- och små-
snaror kallas ett stycke eller ett snarstycke (snarstyckä). Materialet 
utgöres av tagel. Svanstagel är mest lämpligt, dock ej tagel från krul-
liga svansar. För att få svanstaglet att växa långt brukade man slå 
en knut på hästens svans. Det långdragna taglet tvättas och kammas 
och sammanbindes till knippen med långa tagelhår för sig och korta 
hår för sig. 

Småsnara 
Småsnarorna tillverkas först. Av de längsta taglen tages 8-10 hår, 

beroende på grovleken. De läggas med den grövre delen jämnt i den 
ände, där »ögat» skall vara. Därefter göres en dubbelknut, fig. 1, 

i Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift, årg. 7. 
2  Den som tillskyndade anmälan mot de fyra fiskarne ägde jakträttigheter 

till Skarpholmen och Gräsholmen i Lausviken. 
3  Klintberg, Fångstredskap och deras tillverkning. 
4  Säve, Gotländska Samlingar 1. 
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Fig. 2. Botis Lars tvinnar snaror (foto Klintberg 1916). 

2,5 cm från änden. Tageländen trädes två gånger efter varandra ge-
nom öglan och drages till ordentligt, för att knuten skall sitta till. 
Blir det ojämnt, heter det att man gör kralcskallar. En ytterligare dub-
belknut göres 1 cm innanför den första. Hålet mellan de två knutarna 
kallas öga (augä). Därefter delas taglen i två tåtar med lika många 
tagel i vardera tåten. Dessa hållas åtskilda med vänstra handens 
tumme och pekfinger vid den sist gjorda knuten. Man lägger änden 
med knutarna ner på höger knä, och med högra handen tvinnar man 
taglen till en snodd, fig. 2. Efter hand flyttar man vänster hand längre 
och längre från knutarna och fortsätter att sträcka tåtarna, tills hela 
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Fig. 3. a) Stensnara; b, e, d) Tagelknippen; e) Snarstycke; f) Småsnara 
(foto Klintberg 1916). 

småsnaran är tvinnad. Detta arbete kallas att snärv snarår. För att 
få snarorna blanka och släta kunde man antingen väta taglen i mun-
nen och dra dem mellan tummen och pekfingret eller fukta tummen 
i våt aska. När man tillverkat omkring 200 småsnaror, klippes ändarna 
jämna ca 1 cm utanför den först gjorda dubbelknuten. 

Stensnara 
Till stensnara användes kortare tagel, ca 40 cm långt, gärna av 

annan färg än taglet i snarreven, t. ex. ljust eller en blandning av 
ljust och mörkt, då man vid utläggning och uppdragning av snarorna 
kan se, var sänkstenen skall sitta, fig. 3a. Då man lagt ett tagelknippe 
på en stol och satt sig på detta, så att en ände av knippet ligger utanför 
sitsen, drager man ut tagelstrån, några stycken i sänder. Till snar-
reven, som är en direkt fortsättning på stensnaran, erfordras ca 120 
tagel. Tillverkaren behöver nu hjälp av någon, som håller i yttersta 
delen ett par centimeter in på änden. Den som flätar skiljer taglet i 
tre lika grova tåtar och börjar fläta med vanlig flätning. När han 
hunnit fläta 5-6 cm, böjer han ihop det flätade till en ögla och delar 
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Fig. 4. Botis Lars börjar fläta en stensnara (foto Klintberg 1916). 

tageländen, som medhjälparen hållit, likaså i tre tåtar, vilka flätas 
samman med de övriga. Medhjälparen håller därefter i den hopflätade 
öglan, och den andre fortsätter att fläta, fig. 4. När han hunnit ytter-
ligare en bit framåt, sättes öglan fast, antingen omkring en syl, som 
sättes fast i ett hål i stolen, eller på något annat sätt, och flätningen 
fortsättes, tills stensnaran nått en längd av ca 50 cm, öglan inräknad. 
När 8-10 cm återstå på de oflätade tåtarna, skall man skarva med 
nytt tagel, (n sättar bäi) på den tåt som blir för tunn. Tåtarna skola 
hållas jämntjocka. Man lägger på några tagelhår med översta änden 
ca 5 cm upp på den flätade delen och flätar in det nya taglet till-
sammans med tåtarna. Därefter böjer man ner den överskjutande 
delen av det nya taglet och flätar också den delen med de tre tåtarna. 

Snarreven 
Till snarreven användes svart tagel. När snarreven är ca 10 cm 

lång, skall den första småsnaran flätas in. Flätaren biter till om den 
yttersta knuten på snaran, lägger den ena änden av en ca 30 cm lång 
mätpinne (melpinnu) mot tänderna och håller snaran och mätpinnen 
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Fig. 5. Småsnarorna mätas (foto Klintberg 1916). 

spänt mot reven, där småsnaran skall fästas, fig. 5. Den överskjutande 
delen av småsnaran lägges vid en tåt och flätas in i reven. Reven är 
flat, och alla småsnaror skola flätas in på samma sida av reven. Små-
snarorna flätas in med en tvärhands avstånd, tills man hunnit mitten 
av reven. Där flätas en ny stensnara in, och på reven fästes ett ägare-
märke, snarmärke. Därefter fortsätter man arbetet med reven och 
fastsättningen av småsnaror som förut. När snarreven är färdig-
flätad, slår man en dubbelknut på änden. För att få reven slät och 
fri från utskjutande tageländar måste man klippa av alla hårändar. 
Man klipper »mot hår». Efter klippningen slår man en knut om reven 
med stensnaran på mitten av reven. 

Småsnarorna skola näpsas, vilket tillgår så, att man sticker en näps 
eller en liten rund pinne, som är skuren smalare i den ena änden och 
där försedd med hulling, fig. 6, genom »ögat» mellan de två dubbel-
knutarna, så att man får lika många tagel på vardera sidan. Så drager 
man med hullingen upp snaran genom »ögat» och spänner ut bukten 
med handen, så att öglan blir så vid som möjligt (snarår åigläs upp). 
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Fig. 6. 6. Näps (efter Klintberg). 

Fig. 7. Botls Lars tar upp snaror (foto Klintberg 1916). 

Den innersta knuten skall också dragas genom »ögat», så att den ligger 
mot reven. När på detta sätt alla småsnaror äro utspända, tar man 
upp hela snarstycket, dvs, man lindar reven och öglorna kring handen 
varv efter varv, fig 7. Bukterna på reven skola vara något vidare än 
öglorna. Början göres med den ände, där stensnaran sitter. Sedan 
hela snarstycket tagits upp, lindar man sista änden av snarreven 
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några varv kring bukterna och slår en knut, så att stycket ligger 
hopbundet till en tjock rund krans, fig. 3 e. Denna trädes på en stock 
(träd pa stuck). Efterhand som de övriga snarstyckena bliva färdiga, 
trädes de på stocken till ett antal av tolv. En van flätare kunde hinna 
förfärdiga ett snarstycke på en dag. Snarorna användes ofta tills de 
voro 30-40 år gamla, men de nytillverkade voro de bästa »att fiska». 

Av det undersökta materialet' framgår att en viss skillnad finnes 
mellan småsnarorna från Lau-området (det södra området) och de 
från Fårö-sundet och Valleviken (det norra området). Medan de förra 
ha två dubbelknutar, mellan vilka öglan drages ut i en bukt, ha de 
senare blott en knut. Där löper öglan vid knuten genom ett »öga» i 
den tvinnade delen av snaran. 

Snarstocken 

Snarstocken (stuckärt eller tainän) består vanligen av en ca 50-60 
cm lång trärulle med en genomskärning på ca 5-6 cm. Längden kan 
ibland uppgå till 1 m. I vardera änden av stocken har borrats hål att 
träda pinnar igenom. Dessa pinnar äro ca 20 cm långa, upptill flata 
och ca 2,5 cm breda med ett hål. Genom pinnarnas hål är trätt ett ca 
1,2 m långt tåg, som är hopsplitsat till en ögla i vardera änden, för att 
inte pinnarna skola glida av, fig. 8, 9. Anordningen för bärtågets 
fästande går igen överallt på Gotlands östra kust enligt Klintbergs 
beskrivning till en snarstock.2  

Stocken kallades i östergarn socken raisstuck och snarorna be-
nämndes där a raisä, vilket Klintberg förmodar avser en sats hopring-
lade snaror. 

Snarmärken 

För att kunna känna igen sina snaror märkte ägaren dem med ett 
snarmärke, fig. 10, som fästes på mitten av reven över den andra 
stensnaran. Dessa märken kunde tillverkas av bly, horn, ekträ eller 
läder. Vanligen voro de rektangulära, ca 4-5 cm långa, 1,5 cm breda 
och 2 mm tjocka. På snarmärkena skar ägaren in namn, initialer eller 
bomärke och ibland ett årtal. 

1  8 ex. från södra området och 6 ex. från det norra. 
2  Gotlands Fornsal. Dep. C 1933. 1390:83. 
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Fig. 8. Snarstock (efter Klintberg). 

Fig. 9. Snarstock (foto Klintberg 1917). 

Från Valleviken omtalas inga snarmärken, vilket kan bero på att 
snarplatsen där utmärktes med vakare. I Fårö-sundet- användes i 
senare tid vakare, men snarmärken förekomma. 
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Fig. 10. Snarmärken (efter Klintberg och förf.). 

Fig. 11. Snarstyckenas hopfogning (efter Klintberg). 

Utläggning av snaror 

Innan snarorna kunna kastas från båten, måste de tolv snarstyckena 
knytas ihop med varandra (tägläs), fig. 11, 12. Man håller en revände 
utan stensnara (a—b) bredvid änden på ett stycke med stensnara (c). 
Båda ändarna hålles åt höger. över vänstra pekfingret böjer man 
ändarna b och c till en knut mellan a och b. Allt eftersom knuten 
drages till, flyttas den åt höger så nära b som möjligt och drages till 
ordentligt, så att den sitter till. Knuten benämnes tägel-knäut, tigål-
knåut eller tjägel-knåut. 

När fångstmännen ge sig iväg, vanligen två stycken med vardera 
två stockar, för att kasta snaror, kallas det att de gar ste må snarår, 
fig. 13. Vid båtlänningen lägga de sina redskap i båten tillsammans med 
snarstenar till ett antal av 25 stenar per snarstock. Snarstenarna ha 
en storlek som två händer och äro avjämnade, så att inga vassa kanter 
kunna skära av snarorna. 

Snarorna böra ligga på minst tre famnars djup, för att fågeln inte 
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Fig. 12. Tägling av snaror (foto Klintberg 1916). 

skall kunna dra reven med sig upp till ytan och där falla offer för 
rovfågel. I Lau kastas snarorna blint, dvs, inga vakare utmärka kast-
platsen, men från När socken omtalas även vakare.' Flytvakare kunde 
dragas med av drivis. För att man skall kunna veta kastplatsens be-
lägenhet, tager man två märken efter varandra på land, laidä och i rät 
vinkel mot laidä ett tvärmärke, likaså med två märken på land. Där 
laidä och tvärmärke träffa samman, börjar man kastandet. En man 
ror båten efter laidä och den andre, som sitter till höger i båten, 

Gotland. Etnologiska Undersökningen (E. U.) 18192. 
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Fig. 13. Halsrä Vilhelm och Oskar »gar ste me snarår» (foto Klintberg 1916). 

sätter en snarsten, ändsten, något större än de övriga snarstenarna i 
den första stensnaran. Sedan håller han ändstenen med höger hand 
och tar av ett halft snarstycke från stocken, han ser på taglets färg, 
hur långt det är till nästa stensnara. Mitt för tvärmärket kastas sten-
snaran och ett halft stycke på en gång. Därefter sätter han sten i 
nästa stensnara. När första hälften av snarstycket börjar bli spänd, 
kastar han resten av snarstycket. Då han hunnit igenom hela stocken 
och kommit till sista stensnaran, sätter han fast en sten vid denna 
och första stensnaran på_nästa stock. Denna punkt -på reven kallas 
samfärdi, och stenen kallas samfärdstain,. Styckena på båda sidor om 
samfärdsstenen kallas sam färdstycki. Alla tolv styckena kastade i en 
rad kallas strut eller snarstrut. 

Om botten är tjänlig, kan man kasta två stockar i rad efter var- 
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andra, annars ror man i en båge (n gär umgift), när man kommit till 
samfärdi och kastar under tiden ett halft eller ett helt stycke från 
det första laidä. Där tages ett nytt laidä för nästa strut med samma 
bortersta punkt som förut, men det närmaste flyttat ett snarstyckes 
längd och ett nytt tvärmärke. Första och sista stycket av struti kallas 
ändstycki. 

Det var ofta flera båtar, ibland 7-8 stycken, som kastade snaror 
samtidigt. Man kunde då lättare hålla ordning på sina egna snaror. 
»Men gud nåde den som kom efter och skrämde bort fågeln».' 

Uppdragning av snarorna 

Snarorna få vanligen ligga två—tre dygn på sjöbotten. Vid hotande 
väderlek tagas de upp tidigare, det kunde också inträffa, att de fingo 
ligga ute länge, då vädret ej tillät fångstmännen att taga upp snarorna. 
Vid uppdragningen användes en dragg (krabbei eller snarkrabbä), fig. 
14. Den tillverkades av en ca 75 cm-1 m lång furutopp med 5-6 
kvistar (hånni) kvarsittande i toppen. Vid skaftet (läggän) band man 
fast en sten försedd med fyra hål (krabbstain), som drog draggen till 
botten. I översta änden satt draggtåget (krabbtugä), ca 5,5-9 m långt. 
Man kunde också binda ett smalt tåg kring toppänden och lägga en 
avlång, smal sten längs skaftet med nedersta änden mot två kvistar 
och slå ett halvslag kring stenen och skaftet vid kvistarna och upptill 
för att sedan knyta fast vid draggtåget. Några gamla vagnsbössor 
voro annars mest lämpliga till sänke. När man kommit till platsen 
för laidä och tvärmärke, ror man ett stycke in på laidä för att där 
kasta ut krabbän och dragga efter reven. Sedan man fått tag i den, 
drager man sig fram till ändstenen. När man drager upp snaror, kan 
man antingen lägga dem i bakstammen med stenarna fortfarande 
fastsatta, eller också kan man ta av stenarna efter hand och ringla 
ihop snarreven över vänster hand. Efter hand som det blivit fullt, 
lägger man ifrån sig de uppdragna snarorna på ena årtullen och fort-
sätter uppdragningen som förut. Eventuellt fångad fågel lossas ur 
snarorna. 

Om snarorna visade sig rena och oskadade, vilket var ovanligt, 
kunde man, sedan de dragits upp, lägga dem i bakstammen med 

1  Sagesman Anton Johansson, När sn. 
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Fig. 14. »Snarkrabbä» (foto Klintberg 1916). 
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snarstenarna fastsatta för att på nytt kasta dem. Voro de smutsiga 
och öglorna råkat i olag, ringlade man ihop dem och bar hem dem i 
en säck. Därefter fick man rensa dem från tång och smuts. Om ög-
lorna gått upp (ränt äut eller ränt yva knäut), eller om de dragits ihop 
(ränt mot knäut), måste man utvidga dem eller göra ögla i dem som 
ränt äut. 

Det kunde hända, att småsnaror brustit, och de måste då ersättas 
med nya (söis upp), som fästes med stoppnål några varv vid snarreven. 

Därefter hängdes de till tork, varpå de träddes på stocken, färdiga 
att på nytt kastas. 

Då det ibland kunde inträffa, att det blev drivis, eller att vattnet 
frös till, medan snarorna lågo ute, fick man väckä upp. Man gick ut 
på isen till platsen för laidä och tvärmärke, följde laidä en bit in på 
reven och högg en halvrund vak. I den lilla vaken kunde man inte 
använda krabbän, utan då användes en lång stake (väckningstakä). 
Den skulle vara så lång, att den nådde ner till botten. Den var i den 
grövre änden försedd med järnkrokar eller två långa spikar, slagna 
till hälften genom staken i vinkel mot varandra. Spikarna böjdes i 
båda ändarna för att göra samma nytta som krokarna. När man fått 
tag i reven, drager man upp början på den och binder ihop den till ett 
knippe, och medan en man håller den, går den andre ett styckes längd 
in på reven och hugger en ny vak, där han med staken söker reven. 
När den påträffats, drager han upp reven genom vaken, och malmen 
vid den första vaken släpper ner sin del av reven genom vaken. Vid 
den andra vaken lossar man stenarna och fågeln. Därefter hugges 
nya vakar längs laidä, och snarstyckena drages upp efter hand. 

Om flera kastat på samma plats tvärs över varandras revar, kan 
det vara besvärligt att draga upp. Kan man inte lossa från den främ-
mande reven, får man draga upp den tillsammans med den egna 
reven. Om en främmande rev ligger tvärs över egen rev, kan man 
draga sig fram till en tägel-knäut, och genom att lossa den få fri sin 
egen rev. 

Fångst och dess användning 
Dykänderna äro sällskapliga och ofta samlade i väldiga flockar, 

som regel var art för sig.1  I Klintbergs manuskript angivas följande 
1 Weisman, s. 271. 
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fåglar, som fångas med snaror i Lau: småskrake (ard), storskrake 
(golskragä), lom, knipa (nättling), pränta (präntå), svärta (svört), berg-
and (veling) och knipa (väitpenning). På sina ställen på Gotland t. ex. 
Vid Lau ansåg man, att vitpenning är en helt annan fågel än nättling. 
Den förre är hannen, och den senare är honan.' 

Sagesmännen uppgiva bergand och alfågel såsom det mest vanliga 
bytet under senare tid. Berganden övervintrar mycket talrikt, åt-
minstone vissa år och i vissa trakter av Gotlands kuster. Hon ligger 
då i tusental utanför Lauholmar.2  På Gotland var berganden vanlig 
årtiondena omkring sekelskiftet men tycks senare vara sällsyntare.3  

»Min morfar brukade säga, när ett vedträ sprakade till i spisen: nu 
fastnar det en fågel!»4  Av fågelfångsten hade man stor behållning. 
Fågelkropparna röktes eller nedsaltades till sommarmat.5  På Fårö 
kokte eller stekte man fågeln, sedan man delat den i två halvor.6  
Alfågeln är så god och så fet, att stekpannan blir halv av fett.7  Från 
Lergrav i Rute omtalas en fattig, barnrik lotsfamilj, som hade stort 
tillskott till födan av fågel, uppsaltade i tunnor. Hustrun där yttrade: 
am n alkälling ei den leile sorken, dä jär sunt k,astä ein pinnä ej h,ällvittä.8  
Fjäderdun såldes till dem som skulle sätta bo. Ungefär 5 kronor 
fick man per kilo dun under första världskriget. Det var dun från 
25 fåglar till ett kilo? 

Bottensnarors utbredning 

När Linné i juni månad 1741 besökte Fårö, berättar han följande: 
»Änder til million-tals, alla helt grå, lade sig här på Watnet och flögo 
omkring oss. De många Siö-Foglar, som här i Swerige utlägga sina 
Ägg och utkläcka sina Ungar, komma härifrån mästedels helskinnade, 
men blifwa fångade i Holland och andra södre Orter, at man af dem 

1  Hasselgren, s. 84. 
2  Hasselgren, s. 83. 
3  Våra fåglar i Norden, del 3, s. 1101. 
4  Sagesman Edit Hallgren. Morfadern f. 1862. 
5  Säve, Jaktens sagor, s. 105. 
6  Sagesman Oskar Johansson, Fårö sn. 
7  Gotland. E. U. 18192. 
8  Sagesman Carl Franzén i Hellvi. 

Sagesman Gunnar Jakobsson, Lau sn. 
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Fig. 15. »Fogelref» (bauta-snaror) från Fårö (efter Linné, 
Öländska och Gotländska resa, 1745, s. 204). 

ser alla dar Torgen fulla: ty vår nation lärer intet ännu kommit till 
den fullkomlighet i detta Fogelfängeri, som hon kunde».' 

Olika metoder ha på Gotland praktiserats vid sjöfågelfångst. Säve 
klagar över sämre jaktseder »detta i synnerhet sedan med National-
beväringen2  alla pojkar fått sig kronogevär att smälla med i alla 
buskar. Sålunda föröddes de tallösa flockarna av allor och annan sjö-
fågel vid varje strand och udde så obarmhärtigt, att väl nu knappt 
tiondedelen är kvar».3  En hård vinter, 1788, slogo två Fårömän i tre 
omgångar 1500 sjöfåglar vid vak med långa käppar.4  Med flundrenät 
fångades fågel bl. a. vid Lau.5  

Strandsnaror, bauta,snaror eller som Linne kallar dem fogelref,  , voro 
av dubbelt grovt tagel, satta två och två på en rev (tälnan). Bauta-
snaror (fig. 15) utställdes från maj månad till midsommar.6  »Ute vid 
Rute Misslopar var det gott om fågel, en som hette Jönsson brukade 
sätta snaror på hällarna och få sjöfågel i dem. Det var nog på 1870-80-
talet».7  Bottensnaror, buttnasnaror omtalas av Säve från Fårö-sundet 
och Lau8  samt från östergarns socken.9  De kastades om vintern längs 
iskanterna. 

Belägg för sjöfågelfångst med bottensnaror finnes med ett undantag 
(Tärnskär vid Sproge socken9 uteslutande från Gotlands östra kust. 
Linné iakttager att »Sängkläderna i hwilka wi legat på mäst hela 
östra sidan, fast i starkaste Sommarhettan, woro sköna, pösande och 

1  Linné, s. 207. 
2  Organiserad 1811. 
3  Säve, Jaktens sagor, s. 111. 
4  Säve, Gotl. Saml. Sägen 963. 
5  Fran gard u gaimald, s. 61. 
6  Säve, Gotl. Saml. Sägen 2024. 
7  Sagesman Arvid Bogren, Rute sn. 
8  Säve, Gotl. Saml. Sägen 2025. 

Säve, Handelns och näringarnas sagor, s. 133. 
10 Säve, Gotl. Saml. Sägen 2024. 

5 — 62153070 Sv. Landsmål 1962 
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dyrbara Eider-duns-bäddar».' Dessa långsluttande stränder ha dragit 
till sig fågel i sådant antal, att snarning kunnat anses lönande. 

Både alfågel och bergand ha sin huvudsakliga utbredning i Norr-
lands fjälltrakter men övervintra ofta i östersjön.2  

Uppgifter om sjöfågelsnarning i Sverige förekomma från Väster-
götland, där det gäller snaror vid strand,3  och från Lappland, där det 
gäller snaror på flottar.4  Om de senare säger Ekman, att sjöfågeln i 
tämligen obetydlig utsträckning varit utsatt för snarning.5  Sjöfågel-
fångsten har, enligt Keyland, ej bedrivits allmänt och planmässigt 
utan mera tillfälligt, där så kunde anses lönande.° Storjägaren Lloyd 
beskriver en snarfångstanordning avsedd för dykande sjöfåge1.7  Den 
består av en yttre och en inre repram; inom den inre äro spända rep 
i ett rutmönster, och i varje ruta finnes en snara. Vid den yttre 
ramens hörn äro fästade dels rep med sänken dels rep att hala upp 
fångstramen ur den vak, där den placerats. När ramen är nedsänkt, 
fästes upphalningsrepen i isen. I vaken sättes vättar att locka fågeln. 
Från S:t Kilda i Skottland omtalas snaror av likartad typ som de 
gotländska bottensnarorna med en rev, omkring 13 m lång, med 40 
snaror. Stenar äro fästade vid revändarna. Sju å åtta lunnefåglar 
kunde tagas på en gång, dock användes dessa snaror på land.° På 
polskt område och i Ungern förekom sjöfågelfångst med snaror fast-
satta vid rev, som spänts över vattendrag. Dessa snaror ligga van-
ligen i vattenlinjen men kunna ibland sjunka under vattenytan.° 

I »Gotländska Samlingar» har Säve kallat bottensnarorna för »enkla» 
snaror till skillnad mot strandsnarornas »dubbla», parvis ställda sna-
ror. »Men man har också dubbla bottensnaror», skriver han." Är denna 
uppgift riktig, skulle man kunna tänka sig, att bottensnarning är en 
utveckling av strandsnarning, där snarorna flyttats ut i vattnet. De 

1  Linné, s. 254 f. 
2  Våra fåglar i Norden, del 3, s. 1101. 
3  Västergötland. E. U. 27153. 
4  Lappland. E. U. 41581. 
5  Ekman, s. 192. 
6  Keyland, s. 65. 
7  Lloyd, s. 367. 
8  Kjellberg, s. 167. 
9  Eesedi, s. 181. 

1° Säve, Gotl. Saml. Sägen 2025. 
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dubbla snarorna voro då mera ohanterliga och ha ersatts av enkla 
snaror. Bottensnarorna böra ha gett bättre resultat, när fågeln sam-
lats i stora flockar och söka sin mesta föda på sjöbotten. 

Bottensnaror ha också brukats på land för att fånga rapphöns. 
Reven hängdes upp på små pinnar, kluvna i övre delen, och ned-
stuckna i marken, varvid snarorna hängde neråt.' 

Avslutningsvis kan sägas, att när bottensnarningen så småningom 
upphörde på Gotland, hade den mist sin stora betydelse för hushållet'. 
»Det var mera som en sport för oss. En gång, när det var kallt och is, 
var jag ute med Karl Johanson, han hade långt hår och fick det hop-
fruset med kläderna i nacken, så att han inte kunde röra huvudet. 
Vi fick banka loss isen! Fast det var både arbetsamt och ibland far-
ligt, var det roligt».2  
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Resurn 

M. S. G. Hedin d6erit une måthode pour attraper des oiseaux plon-
geurs å l'aide de piåges au fond de la mer. 200 piåges environ sont fixås 
sur une ligne de 18 m de long. Les materiaux sont en er. Plusieurs 
lignes sont attachåes ensemble et se placent les unes å cötå des autres. 
Un faisceau de piåges, voir fig. 9, contient å peu prås 2400 piåges. La 
peche est composåe d'oiseaux de mer' non rnigrateurs. Cette maniåre de 
påcher, en usage vers 1900, se trouve uniquement dans l'ile de Gotland, 
plus particuliårement sur sa cöte est oh se rassemblent de grandes vol6es 
d'oiseaux. L'usage des piåges de fond provient peut-ötre d'une måthode 
analogue, dans laquelle les piåges se posent sur le bord de l'eau. Voir 
fig. 15. 



Om tilljämningen i dalmålet 

AV GÖSTA HOLM 

Det är nog ingen överdrift att påstå, att dalmålet är den dialekt-
grupp i vårt land, som är bäst känd, både vad beträffar nuvarande 
status och utvecklingen under de senaste tre hundra åren. Genom 
Lars Levanders livsverk har vi en utförlig grammatisk beskrivning, 
en mycket omfattande ordbok — som nu har börjat utges av Stig 
Björklund — och en skildring av ordförrådets materiella bakgrund. 
Flera av den nordiska filologins mest kända namn i vårt land har 
deltagit i dalmålets utforskande: Carl Säve, Adolf Noreen, Herman 
Geijer. I Bengt Hesselmans magnum opus Huvudlinjer i nordisk 
språkhistoria spelar material ur dalmålet en viktig roll. Andra som i 
större arbeten har behandlat dalmålsproblem är Nils Sjödahl (väster-
dalmålen), Joh. BoUhius (Orsa), A. Magnevill (Bjursås). Omfat-
tande ord- (och ortnamns)studier har publicerats av Bror Lindén. 

Vår äldsta text på svenskt folkmål härrör från Dalarna och åter-
finns i Prytz' Comoedia om Gustav I 1622. Därefter följer en lång rad 
texter och ordsamlingar från olika delar av dalmålsområdet. Detta 
material, som låter oss studera vissa sidor av de skiftande dialekternas 
utveckling däruppe, har undersökts av Stig Björklund. 

Det stora intresse som alltså har ägnats dalmålet — eller dalmålen 
— är också motiverat av studieföremålets betydelse. Dalmålet, dvs. 
det fornärvda språk som talas i övre Dalarna från och med Gagnef 
(med undantag av de urspr. norska socknarna Särna och Idre), är av 
särskild vikt för språkhistorikerna bl. a. därför att det låter oss 
rekonstruera förgångna stadier i den allmänna svenska språkut-
vecklingen och därför att dess relativt mycket stora renhet ger oss 
goda hållpunkter vid bedömningen av vad som är fornärvt och lånat i 
det svenska språket över huvud. Visserligen finns det också mycket 
som är ungt och resultat av sena särutvecklingar i dalmålet, särskilt 
inom ljudläran och syntaxen. De gamla diftongerna har försvunnit och 
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i stället har kommit nya: I Älvdalen heter »dela» diela, »dike» heter 
daitje..1 »folk» har k fallit, det heter foäk på älvdalska. I uddljud har / 
blivit kakuminalt: »lik» blir kaik. I syntaxen är novationema över-
flödande: Det är yrvädret i dag. Fjösboden Stormasom (stormasfolkets 
fähusbod). Gammalvadmal (gammalt vadmal). Den här är mer flatare. 
Inte är då inte jag elak på ingen. Om jag hade haft gjort det, så hade jag 
haft farit ut. Det är inte bråttare om dig heller mig (Det är inte mer 
bråttom för dig än för mig). Inte jag svenskar heller (Inte talar jag 
svenska heller). Men det finns också många arkaismer i ljudlära och 
syntax. Särskilt ålderdomligt är övre Dalarnas folkmål och i synner-
het Ovansiljansmålen ifråga om ordböjningen, som i ganska stor ut-
sträckning påminner om fornsvenskans. Det är väl den i första hand 
som har givit dalmålet dess — alltså en smula överdrivna — rykte 
för ålderdomlighet. 

Tilljämningen i dalmålet företer både fornärvda drag och unga. 
Ett resultat av tilljämningen a >å är det då pluralen daga(r) heter 
dågå. Denna tilljämning är intimt samhörig med fornspråkets kort-
stavighet och — åtminstone enl. Herman Geijer — jämviktsaccent. 
I ord där dessa förutsättningar har förelegat har ändelsevokalen — i 
skiftande omfattning i olika ordgrupper och dialekter — blivit å och 
med sig tilljämnat stamvokalen, så att typen då gå har uppstått. 
Tilljämningen är en novation i dalmålet men en gammal sådan och en 
som bottnar i välbevarade fornspråkliga förutsättningar. 

Termen tilljämning är ursprungligen norsk, en skapelse av Ivar 
Aasen.1  Tilljämningen i Sverige a >å har tidigare studerats framför-
allt av Herman Geijer och Lars Levander. Viktiga principiella inlägg 
har också gjorts av Bengt Hesselman. 

1 1 sitt första kapitel redogör Bergfors för Aasens användning av termen; 
den avviker avsevärt från nutidens. Bergfors' redogörelse för skillnaden synes 
nu inte helt korrekt. Bland exempel på »tiljwyning» anför Aasen bl. a. neve > 
nava, nåvå, vika > voko, vuku. Det heter hos Bergfors om dessa och andra exem-
pel: »Endast dylika förändringar, som innebär en assimilation mellan stamsta-
velsens och ändelsens vokal, brukar i senare arbeten kallas för tilljämning» 
[s. 12]. Men så ser ju inte den nutida språkvetenskapen på tilljämningen. Det är 
inte nominativerna neve, vika utan de oblika formerna neva, viku som har givit 
nava, nåvå resp. voko, vuku. Motsättningen bottnar i att Aasen räknar med 
en utveckling e > a och a > o i ändelser efter vissa stamvokaler (nämligen i 
realiteten alla utom ö, y och ä). 
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I sin gedigna gradualavhandling Tilljämning a> å i dalmål (1961) 
har E.-0. Bergfors mycket ingående och grundligt utrett den nämnda 
tilljämningens geografiska utbredning i Dalarna nu och i gammal tid, 
dess förekomst i olika ordklasser och ordbildningstyper, och han har 
belyst dess uppkomst och dess förhållande till vokalbalansen. Vidare 
har han försökt bestämma dess ålder i Dalarna. Hans avhandling är i 
huvudsak en intressant kombination av ljud- och formhistoria.1  Ort-
namnsmaterial spelar en stor roll i framställningen. 

I det följande kommer jag först att diskutera ett antal större 
problem och problem av mera principiell art som aktualiseras av 
Bergfors' avhandling. 

Vokalbalansens och tilljämningens genomförande 

Dialektgeografiska frågor. Ljudhistoriska principfrågor. 
Metodfrågor 

Förklaringarna av utveckl. a> å i ändelser. Oxytonering. Det bottniska 
materialet 

Utvecklingen a >å i ändelser av typen dagå har av tidigare forsk-
ning (först A. Kock) tolkats som ett utslag av vokalförlängning i 

1 Denna uppsats är ingen recension av Bergfors' avhandling utan en serie 
diskussionsinlägg. De många och stora förtjänsterna i avhandlingen får jag 
inte tillfälle att gå närmare in på. Jag vill blott understryka att avhandlingen 
är solid. 

Bland de resultat som förf, anser sig ha nått vill jag nämna: 
Vokalbalans på å (typen dagå, farå) har funnits i hela dalmälsområdet. 
En ansats till tilljämning har funnits också i Nedansiljansområdet men 

den har där hejdats och återgått väsentligen på grund av systemtvång. 
Den fullt utbildade tilljämningen å-å av typen dågå har i Rättvik inte gått 

fram till den nuvarande gränsen mot Leksand. Denna gräns är relativt ung; 
Leksand och Rättvik har en gång varit en socken. 

Tilljämningen har följt vokalbalanså-ets framväxt ganska tätt i spåren;  efter-
som vokalbalans-å kan antas ha funnits i Dalarna sedan 1400-talets mitt kan 
tilljämningen möjligen vara ung. lika gammal (s. 233 ff.). 

Avhandlingen ger på vissa punkter betydligt mer än dess titel antyder. I 
kapitel 4 t. ex. diskuteras utförligt uppkomsten av pluraländelser av typen 
dagir och fålir. 
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ändelser i samband med en mer eller mindre utpräglad oxytonering 
hos kortstavingama. Det förlängda a i ändelser skulle ha deltagit i den 
yngre fornsvenska övergången av gammalt ä til i t. ex. båt. Hessel-
man har en annan åsikt. Oxytonering (och ändelseförlängning) är 
ingen gammal företeelse hos kortstavingama. Skillnaden mellan lång-
stavingarnas och kortstavingarnas ändelsevokaler beror på större 
reduktion — i satssammanhang — hos långstavingarna och därmed 
sammanhängande kvalitativ differentiering. Kortstavingarnas a har 
fått en sådan kvalitet (t. ex. a) att det har kunnat identifieras med 
redan existerande å-ljud i dialektens stamstavelser. Antaganden om 
dylika identifieringar spelar som bekant stor roll i Hesselmans 
Huvudlinjer. 

Bergfors vill inte riktigt tro på nödvändigheten av denna Hessel-
mans förklaring. S. 23 heter det: »[Man torde] kunna räkna med att a 
efter kort stavelse haft en slutnare kvalitet än a efter lång stavelse 
och enbart därför utvecklats till å». Alltså: a har utvecklats till å, 
därför att det är a. Så vitt jag förstår är det ingen förklaring alls. 

Förf. menar (s. 23) att dialektmaterialet från ovansiljansområdet 
och Boda-Rättvik »talar för Hesselmans och mot Kocks åsikt om upp-
komsten av vokalbalans a:å. Kännetecknande för tvåstaviga kort-
stavingar i detta områdes mål är ju den s. k. jämviktsbetoningen: 
Älvd. Nem ...» Kock har inte varit okunnig om förhållandena i 
dalmålet (f. ö. finns ju oxytonering i delar av Mora). Dalmålet är givet-
vis inte ensamt utslagsgivande i denna fråga, lika litet som norrbott-
niskt barafn eller norskt Uj (Lom) och vytå (Tinn) kan anföras som 
slutgiltigt bevis i den motsatta riktningen. Hesselman har ju emel-
lertid själv givit övertygande skäl för uppfattningen att oxytonering 
(och ändelselängd) i kortstavingar är en sekundär företeelse (Huvud-
linjer s. 249). 

Bergfors vill också underbygga Hesselmans mening med material 
från Västerbotten och Norrbotten. I Nysätra i Västerbotten finns 
dcoka »dagar», tcogra »tala» [för min del tecknar jag &4a, talta]. 
Norrbottensmålen utom överkalixmålet har genomgående å-vokal 
eller därur utvecklad vokal. Man har tolkat dessa utvecklingar som 
utslag av tilljämning. Ändelsen skulle tidigare ha varit ett å eller 
mer eller mindre å-haltig. Denna vokal skulle ha påverkat stamvo-
kalen och sedermera anslutits till målens a i ändelser och sålunda 
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återgått till ursprungskvaliteten. Eftersom gammalt å i norra Väster-
botten och större delen av Norrbotten motsvaras av dt, ej å är — enl. 
förf. — Kocks teori om ändelsevokalens förlängning och därmed 
följande övergång till å ej möjlig att upprätthålla. Det har visserligen 
av tidigare forskare antagits som en obevisbar möjlighet, att å i övre 
Norrland har passerat ett å-stadium. Bergfors kritiserar Carin Pihls 
försiktiga utredning och anser sig ha bevisat att »någon sådan allmän 
övergång inte skett». Emellertid har Bergfors förbisett ett viktigt 
inlägg i denna diskussion, ett som är senare än Carin Pihls, nämligen 
Seth Larssons exkurs »Har västerbottniskt och norrbottniskt å, som 
motsvarar fsv. å, passerat ett -stadium?» i gradualavhandlingen om 
substantivböjningen i Västerbotten. Larsson granskar där alla de 
Carin Pihls indicier, som Bergfors ägnar uppmärksamhet, men också 
resten. Själv använder han för problemets lösning en helt annan metod 
än Pihl. Han utgår från två grundförutsättningar. Den ena är A. B. 
Larsens iakttagelse om ljudsystemets inre sammanhang och om hur 
en ljudkvalitets förändring kan medföra förskjutningar i hela systemet. 
Den andra är fördelningen i Västerbotten av olika resultat av ut-
vecklingen av fsv. nätt och fåtöker. Han finner att den överensstämmer 
med fördelningen av lak:, lak:, motsvarande riksspråkets lock. (I 
Västerbotten har gammalt o blivit a). Larsson kommer till resultatet, 
att å har passerat ett å-stadium. Utan tvivel kan Seth Larssons re-
sultat diskuteras, men negligeras bör det inte. I själva verket finns 
det enligt min mening material från äldre tider, som enklast låter sig 
förklaras som vittnesbörd om ett å-uttal i Väster- och Norrbotten. 
Jag tänker t. ex. på 1500-talsskrivningar som Klisböle, Tåme (genom-
gående) och Kåge. Det förefaller föga troligt att fogdarna och deras 
skrivare och andra pennans män alltid skulle ha normaliserat enligt 
ekvationen »Båt heter här bat, alltså skall Kar skrivas Kåge.»1  
Därtill kommer att man även mycket tidigt anträffar'o-skrivningar, 
t. ex. Kogha 1500.2  Det nutida uttalet är ka^g. I delar av det nord-
norrländska området motsvaras ju i moderna dialekter fsv. å av 
å-vokal eller t. o. m. e. Detta sista faktum tyder bestämt på att 
utveckl. fsv. ä >å är gammal i de delar av Norrbotten, där den nu är 
belagd. 

1  Seth Larsson diskuterar en del andra ortnamnsformer men ställer sig kritisk 
till deras bevisvärde (s. 195). 2  Ej kontr. i orig. 
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Vokalismen i Nysätra är intressant. Å som stamvokal har Nysätra-
målet också i orden natt, fattug, gård, barn„ pall, hals, pappa, almök 
'mjölke, Epilobium', stall, svart, alldeles osv., ord alltså med gammalt 
eller sekundärt å. Något som kunde tyda på att ändelsen varit å-fär-
gad i Nysätra i typen tala är plur. best. dagorn, hagorn 'dagarna, 
hagarna'. I de nordligare målen saknas — såvitt jag vet — alla spår 
av ett ändelse-å av denna typ. Tvärtom finns det tecken på att 
ändelsen är och har varit öppen. I Skellefteå och norröver åtminstone 
till och med Norrfjärden (Pitemålets nordligaste domän) får de svaga 
maskulinernas ändelse starkt bitryck eller huvudtryck och — åt-
minstone enligt mina uppteckningar — vokallängd, då bestämd 
artikel tillägges. Följande uppteckningar gjorde jag år 1939.1  De 
tillkom som resultat av förutsättningslös avlyssning; jag studerade 
inte speciellt ändelser eller kortstavighetsproblem. Man torde lägga 
märke till ändelsevokalens öppenhet; i ett fall är den klart ä-färgad: 
Byske: ra~sa!n, 'renmossan'; N orr Ijä,rden: baran 'bäran, trollnysta-
net', covafn 'Avan' (ortnamn). 

Jag vill emellertid betona, att mina uppteckningar inte bekräftas 
av ortnamnsmaterialet i SOA från Norrfjärden. Jag kan meddela 
följande material: 
Avan 

?man L G. Pellijeff 1941 
imon (2 ggr) 
covafn B. Nygren 1936 
cova!n avafn 
shotafn 
Här finner man övervikt för slutet a (a). Emellertid är det fullt klart 

att det västerbottniska materialet har a. Accentförhållandena i dylika 
fall har senast kommenterats av D. 0. Zetterholm i SvLm 1945, s. 
96 ff. Med de accent- och kvantitetsförhållanden som råder i dessa 
bottniska mål framstår det som i varje fall diskutabelt om vi har haft 
en utveckling a >a >co, a >a i ändelserna i kortstaviga ord. Det har 
kanske inte funnits så goda möjligheter för en identifikation med 
-a i hästa 'hästar(na)' eller jola 'jorden'. 

Bergfors menar ju, att ändelsens a i de kortstaviga orden (i vissa 

Meddelarna var i stor utsträckning födda vid mitten av 1800-talet. 
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trakter) har fått en slutnare kvalitet än i de långstaviga. Varpå detta 
i sin tur skulle bero har inte angivits. Man kunde väl på motsvarande 
sätt tänka sig att st a m-vokalen i öppna stavelser i ord av typen haga 
— åtminstone i vissa trakter — spontant har fått ett slutnare uttal. 
Detta har sedermera attraherats av dialektens å-ljud. Så skulle man 
möjligen kunna se på typen dåga, tåla i övre Norrland. Man sluppe då 
laborera med en utveckling a >a >co, a>a i ändelser. 

Jag känner inte heller till, att det skulle finnas några sammansatta 
ortnamn med å som mellanvokal som minne om tidigare allmän å-färg-
ning, på samma sätt som det gör i vissa dalsocknar, som f. ö. saknar 
spår av vokalbalans å : a eller å :ä. 

Innan dessa problem har undersökts grundligt, får man nog vara lite 
försiktig med att använda material rörande de nordnorrländska dia-
lekterna för att belysa tilljämningen i Dalarna. 

Jäinviktsaccentens tillbakadragning 
Herman Geijer menar i sin grundläggande skrift om tilljämningens 

och apokopens utbredningsvägar, att orsaken till att tilljämning a > å 
uteblivit i vissa områden varit, att dess förutsättning jämvikts-
accenten har upphävts genom en allmän tillbakadragning av accenten. 
Bergfors tolkar (s. 259) detta så, att Geijer skulle ha menat »att en 
övergång skett från kortstavig till långstavig accentuering», s. 260 
förtydligat: »Geijers förklaring skulle följaktligen innebära, att kort-
stavigheten försvunnit i nedansiljansområdet . . redan under yngre 
fornsvensk tid eller slutet av äldre fornsvensk tid». 

Mot en sådan tanke polemiserar Bergfors med skärpa och pekar 
bl. a. på hur kortstavighet ännu bevarats i vissa områden, som är av 
betydelse i detta sammanhang. 

Det är emellertid fullt klart, att Geijer här har blivit missuppfattad. 
Geijer menar ingalunda, att jämviktsaccentens tillbakadragning 
skulle vara liktydig med stavelseförlängning. Geijer säger t. ex. 
(s. 43 i Tillj. och apok.): »Försvagningen av ändelsens akcent ock för-
längningen av stamstavelsen, som ofta torde varit en följdföreteelse 
till akcentens tillbakadragning ...» Här är ju klart besked, och det ges 
också i kapitlet 6: Akcentens tillbakadragning. 
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Vokalbalans och tilljämning i Nedansiljan. Den dialektgeografiska 
situationen. Spridning? 

Det är ett intressant och viktigt problem hur man skall tolka de 
spridda förekomsterna av vokalbalans a :å eller ä:å i nutida svenska 
dialekter och i fornsvenska diplom. Bergfors citerar (s. 15) med 
gillande Herman Geijers mening att en utveckling a >å i ändelser 
inte behöver ha varit ett fullbordat faktum inom ett stort samman-
hängande område. Det gemensamma har blott varit vissa förutsätt-
ningar, »varur» — som Geijer säger — »en dylik utveckling kunnat 
såsom en given följd framgå, för så vitt ej förutsättningarna rubbats, 
innan denna utveckling fullbordats». Hesselman (Huvudlinjer s. 257) 
konkretiserar tanken ytterligare: »I det hela synes balansen med 
å-ljud efter kort stav. ha utbildats i avskiljda och relativt skyddade 
målområden, dels i ett internt skandinaviskt, tämligen samman-
hängande område i ()Norge och det västligaste NSverige, dels en del 
periferiska bygder längst österut i Sverige och i Fin1.-Est.» 

Det torde alltså finnas goda skäl att tro, att de fornsvenska å-skriv-
ningarna här och var inte vittnar om någon allmän vokalbalans a :å, 
utan att denna väsentligen varit perifer. Detta är av vikt också för 
övre Dalarnas del. 

Bergfors menar att framförallt dialektgeografiska fakta talar för 
att även Nedansiljansområdet en gång har haft vokalbalans a :å. 
Nedansiljan bildar ju föreningslänken mellan Ovansiljan och Väster-
dalarna, som båda har dylik vokalbalans. 

Bergfors menar vidare, att det kan ges goda skäl för uppfattningen, 
att det också har funnits en ansats till tilljämning i Nedansiljansom-
rådet. »Utvecklingen torde dock ha hämmats på ett tidigt stadium 
genom att a till följd av utjämningar inom paradigmen generaliserats 
som stamvokal» (s. 258). Han räknar så upp vilka dylika faktorer som 
kan ha inverkat. Ett ex.: »Hos de kortstaviga svaga maskulinerna kan 
ju tilljämning inte ha skett i nominativ singular, som i t. ex. person-
betecknande ord har hög frekvens, och i dativ plural.» De person-
betecknande orden är dock en mycket ringa del av de hithörande 
svaga maskulinerna. I sakorden bör tvärtom de allra bästa förutsätt-
ningar ha förelegat för generalisering av former som gynnat tilljäm-
ning. Jfr betr. neva >nava (som förf. själv anför) nedan s. 79 f. Även 
frånsett detta är hela teorin om paradigmutjämningar alldeles otill- 
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räcklig som principiell förklaring. Precis samma förutsättningar har 
ju också förelegat i övre Dalarna, men där har vi fått tilljämning. 
Därtill kommer att utjämningar i hithörande ortnamnsparadigm väl 
inte bör ha varit vanliga. Det existerar i hela Nedansiljan inte ett enda 
ortnamn med tilljämning a > å. Det finns också andra ord, där inga 
böjningsformer utan a i ändelsen existera, t. ex. /attan. 

Ett argument, identiskt med ett av dem jag nu använt, nyttjar 
Bergfors själv för att avfärda en annan förklaringsmöjlighet. Det 
heter s. 259: 

»En annan förklaringsmöjlighet vore, att kort a tidigare i de trak-
ter, där tilljämning uteblivit, haft en annan, öppnare kvalitet än i 
det nuvarande tilljämningsområdet. Ett sådant a borde då ha varit 
mera motståndskraftigt mot tilljämning. För ett sådant antagande 
talar, att vi i nedansiljansområdets och Västerdalarnas nutida mål 
har två korta a-ljud, ett slutnare och ett öppnare. Men två korta 
a-ljud existerar också i Boda-Rättviks tilljämningsområde, och där har 
övergången a > å inte hejdats. Därmed får väl också denna förklarings-
möjlighet avfärdas som mindre sannolik.» 

Det är ju tydligt att precis samma argumenteringsmetod kan an-
vändas för att avfärda teorin om paradigmutjämningar i Nedansiljan 
som den hindrande faktorn för tilljämning. 

Bergfors diskuterar s. 234 f. frågan om hur tilljämningen kan ha 
försiggått i förhållande till den i samband med vokalbalansen skeende 
förändringen av ändelsevokalen från a till å. Han menar att den förra 
förändringen kan vara i stort sett samtidig med den senare, dvs. 
ändelsevokalens småningom skeende förskjutning mot å kan ha 
följts av en ungefär liktidig förskjutning av stamvokalen mot å. 
Alltså ungefär: 

fa ra 

a a 

a a 

co on 

o,a o,a 
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Bergfors finner ett visst stöd för denna teori i förhållandena i est-
landssvenska, nordvästerbottniska och norrbottniska mål. Där har 
ju som nyss sagts icke ändelsevokalen å-karaktär. Den har — menar 
Bergfors i anslutning till flera andra forskare — haft en viss sluten 
karaktär, påverkat stamvokalen och återgått till ett öppnare a. 
Stamvokalen däremot har gått mot å. 

Här blir det av stor betydelse, hur man skall tänka sig själva för-
loppet av vokalbalansens genomförande, som en flodvåg över landet 
från ett centrum, eller som utbildad självständigt på flera håll i 
samband med vissa egenheter i accentueringen. I förra fallet blir man 
— så vitt jag förstår — nödsakad att räkna med att vokalbalans-å ge-
nomförts fullständigt inom ett mindre område, varefter det spritt sig 
och på vissa håll åstadkommit tilljämning. Men även i det andra 
fallet blir det — så vitt jag kan se — stora teoretiska svårigheter 
förbundna med tanken på en gradvis skeende förskjutning av ändelse-
och stamvokal mer eller mindre samtidigt. I all synnerhet står denna 
tanke i strid med förhållandena i dalmålet så som Bergfors ser på dem. 
Han menar ju av dialektgeografiska skäl, att nedansiljansområdet 
har haft vokalbalans på å liksom Västerdalarna och Ovansiljan. Men 
Nedansiljan har aldrig haft full tilljämning. Om det finns ett dialekt-
geografiskt sammanhang mellan Västerdalarna och Ovansiljan måste 
detta väl innebära ett spridningsgeografiskt sammanhang med Nedan-
siljan som centrum, dvs.: å har genomförts i Nedansiljan och detta har 
spritt sig — som å — uppefter de båda Dalälvarna utan tillj åmning 
av stamvokalen. 

Fullt möjligt är väl att vokalbalansen aldrig medfört annat än ett 
slutet a i Nedansiljan. 

Även frånsett detta är det sprkiningsteoretiska svårigheter för-
bundna med tanken på en gradvis skeende, mer eller mindre samtidig 
förändring av ändelse- och stamvokal. 

S. 257 heter det om dalmålen söder om tilljämningsområdet: »I 
dessa mål har, som jag visat ovan s. 15 if., vokalbalans a:å rått.» 
Man kan nog utan vidare säga, att förf, inte har visat detta. 

Bergfors menar (s. 29 f.) att kortstavighetsändelsen i pluraler av 
typen dagar har försvunnit i området södra Leksand—Floda. I stället 
skulle de långstavigas ändelsevokal ha antagits, t. ex. Mockfjärd 
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dakor, Gagnef daksr. Man får inte veta hur kortstavighetsvokalen i 
ändelsen skulle ha sett ut om den hade levat kvar. Vi går igenom 
Bergfors övr. material. Typen dagakarl finns inte i området, enl. vad 
jag kan se (se förf. avh. s. 32). Typen lave, lava har växlande ändelse-
vokal i området: a, a, v, ce. Typen hammar har ce, v. Typen lada har 
u-ljud. Typen fattan har a, ce. Gammal har 72, ce. Fara har n, a. Baka 
har n, a. 

Någon gammal »kortstavighetsändelse» är överhuvud inte belagd 
söder om Leksand om man frånser h,drå,shövding i Djura, som ju kan 
vara lånat. Som jag har sagt är det fullt möjligt att t. ex. Mockfjärd 
och Floda aldrig har haft vokalbalans på å, alltså ack. plur. av 
typen då gå, dagå. Men även om så har varit fallet, vet man faktiskt 
ingenting om hur -å skulle ha utvecklats. Det är väl tänkbart, 
att det hade blivit till någon form av »grumligt» ljud som i nedre 
Västerdalarna, som ju ligger nära. Man kan väl sålunda inte med 
bestämdhet påstå att dagur i Gagnef har ändelsevokalen från de lång-
staviga, även om det givetvis är möjligt, för att inte säga sannolikt. 

Orden näve, släde m. fl. 

Ett tema av rätt stor principiell betydelse utgör vissa tilljämnings-
liknande former av orden näve och släde i ovansiljansmålen. De 
behandlas utförligt av Bergfors (s. 90 if.). I Boda—Rättvik har upp-
tecknats nåvi och slådi. Båda orden har i nedansiljansmålen stam-
vokalen a eller däremot svarande vokal. Det heter hos Bergfors (s. 
91): »I första hand gäller det alltså att förklara, hur den ursprungliga 
stamvokalen a uppstått i de två orden».1  

Bergfors synes polemisera mot Levander, som har hävdat att nåvi, 
slådi måste utgå från en form med stamvokalen a (se t. ex. s. 91 f., 
98). Bergfors synes tillskriva Levander uppfattningen att nåvå <nava 
måste stå i avljudsförhållande till neva, näve. 1 själva verket står 
Bergfors och Levander ganska nära varandra. Men Levander lämnar 
därhän hur a[ > -å-] skall förklaras; det kan vara resultat av en ung 
utveckling (»tilljämning, vokalharmoni, vokalassimilation ...»; Dal-
målet I: 118). 

i »Ursprunglig» är ju ett lite olyckligt ord, eftersom förf. — som uttryckligen 
säges s. 97 — menar att a har utvecklats ur e genom tilljämning. 
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Bergfors redogör (s. 93 ff.) för belägg från olika dialekter i Norge, 
Sverige och Finland, där näve, släde och tele 'tjäle' motsvaras av 
nava, slada och tala el. dyl. Han förklarar de senare formerna — som 
på de flesta håll står isolerade i ordförrådet vad gäller ljudutveck-
lingen — med att de är sakord, vilkas oblika former har haft hög 
frekvens. I verb av typen väva t. ex. har utvecklingen hindrats av 
presens sing., i en kompositionsform som väga- av simplex väg. För-
klaringen låter bestickande, men man skulle nog önska en fullständig 
genomgång av materialet av ord med ljudföljden e-a. Ett verb som 
tegas 'vara sinnad, varsla', motsv. fvn. tegask, förekommer vida om-
kring i dialekterna och uppträder — enligt mitt material — utan 
tilljämning jämsides med t. ex. nava. Verbet borde vara sällsynt väl 
disponerat för tilljämning. 

I Rättvik finns dels typen navi, sladi, lavi med a, dels nåvi, slådi, 
kivi, det senare inom »tilljämningsområdet» a:å. Bergfors vill inte 
gärna tro att tilljämningen e -a >a -a kan vara så gammal att nava 
osv, kunnat delta i den vanliga tilljämningen a >å. Han säger s. 98: 
»Formerna *navå och *sladå kan också tänkas ha uppträtt inom om-
rådet för tilljämning a >å, sedan sådan tilljämning påbörjats, men 
torde då ha haft svårt att hävda sin egenart vid sidan av de många 
ord som haft oblika böjningsformer av typen /åvå. En analogiskt be-
tingad övergång *navå> *nåvå och *sladå> *slådå kan då ha ägt 
rum.» Här inställer sig den kritiska reflexionen: Förutsättningen för 
tillj. a >å är vokalbalans a:å. Om tillj. e >a är yngre än tillj. a >å, 
då bör neva, sluta ha blivit nevå, sledå. Här är såvitt man kan se en 
olöslig självmotsägelse. Bergfors antar, att vokalbalans a :å har funnits 
i Nedansiljan men räknar också med en senare tilljämning e >a, 
alltså vid en tid då alla ändelse-a efter kort rotstavelse borde ha gått 
över till å och alltså inte kunde åstadkomma en tilljämning av 
stamstavelsens e till a. 

I själva verket synes en mycket tidig tilljämning e >a (neva >nava 
osv.) i Nedansiljan vara en praktiskt taget oundgänglig förutsättning 
för författarens hela resonemeng. Ett dylikt antagande torde väl inte 
stöta på oöverstigliga svårigheter. Från fvn. finns det mycket tidiga 
exempel på dylik tilljämning: cimedal>åmadal, palamorku i texter 
från 1200-1300-talen (av förf. omnämnt s. 97). Om den har varit så 
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tidig i Nedansiljan är det emellertid egendomligt, att den har lämnat 
Ovansiljan helt oberörd. 

Orden näve och släde diskuteras vidare nedan s. 92. 

Typen sommar, kammar 
I det stycke som är betitlat »Utvecklingen av ändelsen -ar <urn. 

-ar efter kort stamstavelse» (s. 140 ff.) uppställer Bergfors efter 
Hesselmans föredöme en lag, enligt vilken a före urn. r i Ovansiljan 
m. m. har behandlats annorlunda än före R. Exemplen är inte många. 

Urn. r har orden sommar, kammar, Ivar och Gunnar. Av dessa har 
de två första numera å i Ovansiljan: såmmår, håmmår osv. Ivar uttalas 
mest med a-ljud i ändelsen och skrivs också så i äldre handlingar 
(även i ortnamn). Namnet Gunnar däremot har regelbundet ä eller e 
i slutstavelsen. Bergfors förklarar detta med att Gunnar är ett sent 
namn i övre Dalarna under det att Ivar skulle vara fornärvt. Det är 
då av intresse att studera de äldre beläggen. Det framgår av Bergfors' 
material, att Gunnar är väl belagt från 1400-talets Mora. Ivar däremot 
är inte känt från några medeltida ovansiljansurkunder. 

Utöver de nämnda fyra exemplen diskuterar Bergfors ordet 
navar(e). Det har regelbundet å-vokal som hammar: nåvår osv. Nu 
motsvarar ju detta ord ett urn. *nabagaiRaR, och har alltså palatalt 
R som stamslut. Bergfors räknar bl. a. med att ordet har anslutit sig 
till hammar(r) (s. 140 not). 

I själva verket är alltså regeln om den speciella ljudutvecklingen 
före urn. r hos Bergfors byggd på tre exempel (sommar, kammar, Ivar), 
som mot sig har två (Gunnar, navar). Regeln saknar alltså statistiskt 
underlag. 

Man borde nog med Bergfors' utgångspunkter i andra fall vänta 
sig ä-haltig ändelsevokal efter de långa stamstavelserna i Ivar och 
Gunnar.' 

1  S. 142 ff. diskuterar Bergfors bl. a. orden pelare, peppar och koppar. Det 
heter: »Hesselm.an  räknar inte med att ovansiljansmålens former av orden 
pelare, peppar och koppar skall ge prov på ljudlagsenlig utveckling av a före 
r på samma sätt som formerna av hammare, navare och sommar. Han stöder sig 
härvid på att de är lånord — alltså senkomlingar i språket. Hesselmans åsikt 
styrks emellertid enligt min mening även av att utvecklingen av a i dessa ords 
andra stavelse företer en viss oregelbundenhet.» Denna framställning är så 
6— 62153070 Sv. Landsmål 1962 
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Pluraler av typen då går i Rättvik. Det fornsvenska R-bortfallet och 
restitutionen av R 

Ett problem av stor räckvidd bildar nom.-pluralerna av typen 
dågår mask. i motsättn. till fem. gånör 'gälar' i Rättvik m. fl. Stig 
Björklund har antagit att ändelsens å i då går kommer från ackusa-
tiven, där det är ljudlagsenligt utvecklat. Ändelsens r skulle enl. 
Björklund komma från en tidigare nom. *.flägär. 

Vid sin behandling av denna fråga (s. 124 if.) går Bergfors ut från 
den ursprungligen på grundval av Hultmans forskningar uppställda 
teorin om ett mycket omfattande R-bortfall i de flesta svenska dia-
lekter. Teorin har nyligen utförts och underbyggts av Börje Tjäder i 
hans gradualavhandling. Enligt Tjäder är det sannolikast, att det s. k. 
mellanbältet i det centrala Sverige, där dialekterna nu har pluralt -r 
i såväl maskulinum som femininum, en gång har haft ett nästan 
fullständigt bortfall av r, så som nu är fallet i t. ex. götamål, mer dock 
kanske i maskulinum än i femininum. Omkring år 1500 har en restitu-
tion skett, väsentligen genom inflytande från vissa mindre grupper, 
t. ex. de feminina konsonantstammarna av typen nätter, böcker. 

Någon faktor som har givit konsonantstammarnas r en sådan livs-
kraft att det har börjat sprida sig till de övriga substantivkatego-
rierna omkring 1500 har mig veterligen inte uppvisats. Enligt min tro 
bör motsättningen mellan det myckna r-bortfallet i yngre forn-
svenska språkkällor från Centralsverige och de nutida dialekterna 
väsentligen sökas i följande riktning: 

Sedan äldre fornsvensk tid har vi en stark götisk språktradition 
i vårt land. Genom Vadstenaspråkets inflytande blev den mycket 
markerad. Diplomspråket liksom kanslispråket osv, under yngre fsv. 
tid i Uppsverige står under starkt beroende av denna götiska tradi- 
underlig, att man genast undrar om förf, kan ha refererat Hesselman rätt. 
Hesselman kan ju aldrig ett ögonblick ha tänkt sig, att t. ex. peppar skulle ge 
exempel på utvecklingen av a före urnordiskt r. Det visar sig också att Bergfors 
har refererat Hesselman felaktigt och ofullständigt. Hesselman redogör för 
motsättningen Gunnar, Ivar: håmår, seemmår och förklarar i förbigående i en 
parentes att formerna p'ilår [med långt å, särskilt markerat av Hesselman med 
ett utropstecken], pi pär och kftpår inte hör med i detta sammanhang; de har 
inte urn. r utan är lånord. Något nytt *stöd» eller överhuvudtaget något stöd 
för Hesselmans ståndpunkt utgör inte de oregelbundenheter, som Bergfors drar 
fram. Det är just de, som är själva utgångspunkten för Hesselmans lilla parentes. 
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tion. Mot medeltidens slut inträder en markerad förskjutning av den 
kulturella och administrativa tyngdpunkten mot Sveriges centrala 
delar. Uppsala universitet inrättas 1477. I full utsträckning ser vi 
skeendet avspeglas på Gustav Vasas tid. Bibelarbetena redigeras av 
män från Mälar- och Hjälmarbygderna. Talspråket i Svealand blir nu 
mönsterbildande för skriftspråket. Biblarnas genomförande av plural-r 
är ett utslag av denna strömning. Sedan har skriftspråket i sin tur 
stärkt det dialektala bruket av r, som kan antas ha spritt sig geogra-
fiskt och i det interna språksystemet. Ett exempel på geografisk 
utbredning av r i senare tid tycks Kökar ge (se Tjäder s. 161). Denna 
syn på r-bortfallet är delvis överensstämmande med Hesselmans.1  

Min mening är alltså att man får vara försiktig med att anta full-
ständigt r-bortfall i Nedansiljansområdet. 

Bergfors menar emellertid att de maskulina pluralerna har haft 
ett fullständigt bortfall av r i nedansiljansområdet, medan det hos 
femininerna kvarstod i större utsträckning eller »rentav generali-
serades» (s. 128 f.). »I det böjningssystem, som sålunda uppstod, 
kvarstod maskulinernas -a oförändrat efter lång eller övergick till 
-å efter kort stavelse, medan femininernas -ar, genomgick en utveck-
ling, som över -är har lett till det nuvarande -sr o. likn. i nordligt 
nedansiljansmål». Maskulinerna har sedan fått nominativ-r efter 
framförallt femininerna. 

Med Bergfors utgångspunkter2  bör vi — såvitt jag förstår — räkna 
med följande utveckl., som börjat redan under ä. fsv. tid: 

Mask. 
kortst. nom. da,gvR >J dygn 

dagy 
ack. daga > dågå 

> dågår 
(r från 

fem.) 
långst. nom. kalvvR 

ack. kalv?) 

Fem. 
gravvR > gravyr 

gravvR > gravyr 

 

   

i Jfr också Wessffi Svensk språkhistoria 1, § 138: Vid medeltidens slut börjar 
-r åter bli vanligt i skriftspråket, beroende på inflytande från nordligare mål 
(Mälardalen). — Tankegångarna är på vissa punkter ej heller främmande för 
Tjäder. 

2  Jfr bl. a. Bergfors s. 122, 128 f. 
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Vi bör alltså enl. detta en gång ha haft ett paradigm liknande nom. 
clagä eller t. o. m. MO och ack. dagål. dågå, där å och ä betecknar å-
resp. ä-färgning. Sedan kunde ackusativen ha fått fem-r och segrat. 
Detta synes emellertid stå i strid med ett — f. ö. ganska diskutabelt 
argument — som förf. själv anför s. 116: »Emellertid saknas, i varje 
fall inom dalmålen, paralleller till att ackusativ plural trängt undan 
nominativ hos maskuliner av alla kategorier». 

Bergfors' tes är i stället att typen dågår har ändelse-å från både 
nom. och ack. Men som jag har visat synes detta stå i viss motsättning 
till förf:s mening att a redan mycket tidigt har tenderat mot ä framför 
R (en f. ö. nästan ofrånkomlig tes när det gäller förklaring av hit-
hörande ljudutvecklingar i Dalarna). Om dågår återgår på både 
nom, och ack., så måste nom. i sin tur ha påverkats av ack., och det 
är ju det förf. inte vill tro. 

Enligt min mening kan dågår också förstås på ett annat sätt. För 
dalmålen är det mycket karakteristiskt att nominativ och ackusativ 
sammansmälter. Dr Stig Björklund har påpekat för mig, att ståkin, 
'staken' i Boda och Rättvik (Levander Dalm. tab. 4) måste ha ljud-
följden ståk från ack. *ståkån, eftersom k är oförmjukat framför 
ändelsens i. Ändelsen däremot är den regelrätta för nom. Även andra 
exempel på sammansmältning av nom. och ack. kan framdras. Därför 
synes det mig mycket plausibelt, att dågår är resultat av en hybridi-
sering av nom. och ack. Förf, har själv ställt sig tvivlande till ett långt 
gånget r-bortfall i fem. plur. i Nedansiljan. Själv tror jag — som sagt 
— att man har vissa skäl att vara något skeptisk också inför tanken 
på ett långt gånget dylikt bortfall i nom. mask. plur. 

Tilljämnings förhållandena i vissa Rättviks-byar. Äldre samfärdsleders 
betydelse 

Under rubriken »Har tilljämning a >å funnits i rättviksbyarna 
Gärdebyn och Lerdal i jämförelsevis sen tid?» diskuterar Bergfors 
s. 242 ff. en tanke, som Herman Geijer har givit uttryck åt hos 
Levander i Dalmålet. Förf. är skeptisk mot Geijers förslag och begagnar 
uttryck som »Några pålitliga reliktformer, som styrker Geijers an-
tagande, har jag dock inte kunnat spåra upp ...» »Slutsatsen synes 
något förhastad». — Man får emellertid en något skev bild av vad Gei. 
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jer verkligen har sagt. I själva verket är han oerhört försiktig. Han 
säger (Levander Dalmålet s. 287): 

»Det är uppenbart, att vad som hittills framkommit till denna 
frågas belysande, ej räcker på långt när. I fråga om den by, som ut-
gjort grundvalen för undersökningarna våren 1922, nämligen Gärde-
byn, vet man i själva verket ej mera, än att ett par infödda personer 
uttalat en del ord, vilka utgöra exempel på ifrågavarande övergång, 
på de och de sätten, vari åtskillig vacklan framträtt. Ej ens i fråga 
om dessa personer vet man något säkert om vad denna vacklan vill 
säga ... Jag har visserligen i det föregående vedervågat en rekonstruk-
tion av förhållandena i större omfattning än som beröres i dessa 
frågor rörande å >a i Gärdebyn, i det jag antagit, att tilljämnings-
typen båkå varit rådande i Sörbyggefjärdingen i allmänhet ... Denna 
konstruktion, som om den bekräftas kan utgöra ett bidrag till den 
större frågan om tilljämningens utbredning, behöver dock prövas 
genom fortsatta undersökningar i orten.» 

Geijer har alltså varit till det yttersta försiktig. Det är faktiskt inte 
att göra honom rättvisa att tala om förhastade slutsatser. — Emeller-
tid har Bergfors påpekat en viss inkonsekvens i formuleringarna hos 
Geijer. 

S. 256 f. behandlar Bergfors ytterligare frågan om hur de antydda 
språkförhållandena i Sörbyggefjärdingen skall förklaras. I Tina, Utby 
och nedre Altsarbyn nära Siljan råder tilljämning av typen båkå, 
under det att sådan saknas i Lerdal, Gärdebyn — mellan Tina och Rätt-
viks kyrksamhälle — samt i Altsarbyns övre del, i Bäck, Söderås, 
Östergrav m. fl. byar öster om Tina-Utby. 

Förf. vill inte tro att den geografiska bilden behöver tydas så, att 
tilljämningen tidigare rått också i andra delar av Sörbyggefjärdingen, 
speciellt Gärdebyn-Lerdal. Grunden till särställningen för Tina-Utby 
finner förf, däri, att dessa byar ligger på en låg marknivå nere mot 
Siljan: Språklikheten Gärdebyn-Söderås osv. »synes hänga samman 
med att Gärdgbyn, Altsarbyns huvuddel, Bäck, Söderås och Grav-
byarna ligger på i stort sett samma nivå utefter den bergrygg, som 
löper genom Sörbygge fjärding, och av gammalt torde ha haft goda 
vägförbindelser och livlig samfärdsel med varandra.» 

Nu är det ju dock så, att tilljämningen a >å är en novation. Det 
synes rätt märkligt att den har kunnat nå fram till Tina-Utby men 
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lämnat sträckan Gärdebyn-Grav — som ju har direkt landförbindelse 
med tilljämningsområdet — oberörd, endast av den grund att dessa 
byar inbördes har goda förbindelser? En blick på de gamla vägför-
bindelserna i stort kan kanske ge en förklaring, som åtminstone synes 
lika acceptabel. 

Över Mårtanberg — Grav— Altsarbyn— Lerdal går den gamla vägen 
från Dalarnas centrum Falun och från Bergslagen överhuvud mot 
Rättvik-Mora. Längs den vägen är det ju sannolikt att de sydligare 
språkdragen har trängt fram. Men Tina-Utby, som ligger västligare 
och icke har direkt samband med vägen, har blivit oberörda av 
strömningen. 

Äldre tilljämningsförhållanden i norra Leksand 
Bergfors har dragit vissa slutsatser om de äldre språkförhållandena 

i Leksand av ordet törråk 'torrake, barrträd som torkat på rot'. Detta 
uppges vara språkgeografiskt isolerat i »några bymål» i nordöstra 
Leksand (s. 238, s. 242). Utförligare behandlas fenomenet s. 260 f. 

Det heter: »Detta fall av tilljämning a >å i leksandsmålet är, så vitt 
jag kunnat finna, fullkomligt unikt. Några skäl, som talar för att 
formen skulle vara inlånad från tilljämningsområdet, finns inte. Den 
verkar fullkomligt äkta. Under sådana omständigheter måste jag 
betrakta den som ett stöd för min hypotes, att en ansats till till-
jämning a > å tidigare funnits även söder om det nutida tilljämnings-
området. Varför tilljämningen slagit igenom i just detta ord, är svårt 
att förklara, då jag inte kan visa på några paralleller.» 

Här inställer sig många invändningar. För det första är inte Söder 
Bergsäng-Sjugare i Leksand att betrakta som ett avlägset område i 
förhållande till Rättviks tilljämningsområde, nämligen den sydliga 
utlöparen av detta i Tina-Utby. Dessa byar ligger utefter stora lands-
vägen Leksand-Rättvik, man kan säga närmast Leksandsgränsen. 
Och Söder Bergsäng-Sjugare ligger också invid denna väg, ej långt 
från sockengränsen. Bergsäng och Utby kan nästan sägas vara grann-
byar. — Som Bergfors själv säger s. 79, har vi haft frekventa samman-
sättningar av typen torrakved, torrakkol, vilket ju tyder på att orden 
har hört till bl. a. kolarterminologin. Här bör ha funnits goda möjlig- 

1  Jag bortser inte från det förhållandet att Tina och Utby har direkta sjö-
förbindelser med Ovansiljan. 
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heter för spridning med daglönare och så vidare. — Vidare torde det 
vara omöjligt att avgöra, om ett ord, som är inlånat för låt oss säga ett 
par tre hundra år sedan från ett grannmål, är genuint eller inte — 
annat än om den språkliga formen avviker från vad man skulle vänta 
— och det gör den ju i det här fallet! 

Jag menar sålunda, att törråk i Bergsäng i Leksand inte är något 
användbart kriterium på en begynnande tilljämning a >å i Leksands-
målet. 

Principfrågor vid bedömning och komplettering av äldre material 

Givetvis har Lars Levanders material och resultat varit den fasta 
grund, som Bergfors har kunnat bygga på. Förf, anför emellertid på 
rätt många ställen kritik mot enstaka uppteckningar ur skilda bymål 
av Levander. I vissa fall är det uppenbart, att författarens källkritik 
har firat triumfer; t. ex. då primärmaterialet visar att det vid upp.. 
teckningstillfället har medverkat folk från andra byar eller med på 
olika sätt olämpliga antecedentia (giftermål med främlingar, ut-
socknes föräldrar osv.). Se t. ex. s. 90 not 2, 182, 184, 187, 209 not 6, 
242. I åter andra fall ställer man sig lite undrande till författarens 
metoder. På flera ställen säger sig Bergfors ha kontrollerat Levanders 
uppgifter i fältet och fått negativt resultat. Det framgår att han har 
nöjt sig med att fråga en enda person och om denne förnekat en av 
Levanders former, har förf. utdömt den. Men Levanders uppteck-
ningar är ju delvis gjorda för flera årtionden sen, då förhållandena 
kan ha varit annorlunda. Därtill kommer att i målen ljudkvaliteter 
kan växla från gård till gård, från individ till individ. Att fråga en 
person om hans språk är också en mycket mer osäker metod än att 
avlyssna det. Och att fråga någon om andras språk eller om äldre 
tiders språk är det osäkraste av allt. Författaren har även gått fram 
på det sättet. S. 27 notl: »Jag har inte vid eget uppteckningsarbete 
fått något belägg på sådana former från Tina, där min meddelare i 
stället förnekade, att de skulle kunna vara tinamål. Jag upptar dem 
därför inte till diskussion». Andra liknande fall återfinns hos förf. s. 
27 not 2, 144 not 1, 167 not 1, 170 not 3, 181 not 1, 198 not 1, 209 
not 6. 

I Jfr också s. 29, femte stycket. 
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Om hur uppteckningar och kontrollarbete bör gå till har Herman 
Geijer några kloka ord att säga (Levander Dalmålet I: 287): 

»De fortsatta undersökningar, som denna frågas fullständiga lös-
ning kräver, innebära ej, att en mycket stor mängd anteckningar 
behöva göras eller mycket stora exempelsamlingar genomgås. Det synes 
mig, som om ett ganska litet antal exempel skulle behövas, men dessa 
behöva samlas från ett större antal personer och byar.... För så vitt 
man härvid skall komma variationsföreteelserna in på livet, så får 
man ej stanna vid utfrågning och anteckning av de svar, som då 
erhållas, utan man måste låta undersökningen till en mycket väsentlig 
del bestå i fritt gjorda iakttagelser efter naturligt omedvetet tal». 

Samma kanske lite diskutabla syn på föregångarnas material och 
resultat, som jag ovan exemplifierade, finner jag i behandlingen av 
vissa presensformer av verb av första svaga konjugationen i målen i 
Norrala och Söderala i Hälsingland s. 211 f. 

Bergfors menar där, att de normala formerna i Norrala är -ar, 
kastar, bakar. I en not utdöms mer eller mindre uppgifter i typord-
listor om ändelserna -ar, -ar i Norrala och Söderala. Bergfors har 
lyssnat på inspelningar och har funnit en presensform med -ar från 
Norrala, tre från Söderala. I en ordsamling från Norrala 1960 finns 
bara dylika former. Nu finns det emellertid mera material i ULMA 
från t. ex. Norrala än det av Bergfors begagnade. En ordsamling av 
Helge Hage 1916 har en mängd äkta dialektverb med genuina fraser 
och genuina översättningar. T. ex. mat som [en] biar på, blystrar, 
'visslar', bongnar eller bongner 'böjer sig, sviktar; t. ex. om  en bräda; 
även om ett gungfly'; bänskar eller bänsker 'talar på herrskapsvis', 
draltar bot 'slarvar bort', drällar eller dräller bot 'slarvar bort' osv., osv. 
Upptecknaren redovisar alltså omsorgsfullt dubbelformer ar er. 
Det förefaller som om (delar av) Norrala — Söderala har jag inte 
undersökt på samma sätt — i något äldre tid i stor utsträckning, 
enl. materialet snarast som regel, hade presens på -ar av första svaga 
konj. 
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II 

Analogisk tilljämning 

På många ställen i sin avhandling har Bergfors antagit tillvaron 
av analogisk tilljämning i unga ord, lånord och i ord och former som 
genom sin byggnad saknat förutsättningar för tilljämning a >å. Bl. a. 
har den plurala genitivtypen d,ågå- , låvå- , gråvå- varit expansiv. 
Här har Bergfors utan tvivel på många punkter kommit till sannolika 
eller helt klara resultat. 

S. 231 räknar han med att ordet eld utvecklats på följande sätt i Orsa: 
iedel > > iäld 

På detta stadium har »anslutning kunnat ske till ord med brytnings-
diftong', t. ex. spkal:d 'spjäll'. Resultatet har då blivit y„al:d . Genom 
en motsvarande förkortning av den uddljudande diftongen fick ordet 
elak kortstavig förled. Efterleden innehåller sannolikt ett alternativt 
kort a. På detta sätt blev ordet en tvåstavig kortstaving. Det anslöt 
sig sedan till det närmast liggande mönstret, nämligen brytningsord 
med tilljämning av typen bära by,,a"ro . Resultatet blev då ka9rok o. likn. 

Om ortnamnskomplexet Breon,å heter det t. ex. s. 57, att den till 
grund liggande plurala inbyggarbeteckningen *bramar sannolikt är så 

1 Den för ca 15 år sedan så livligt debatterade frågan om den urnordiska e-bryt-
ningens förlopp berörs — dock mera i förbigående — av Bergfors i samband 
med behandlingen av typen ~k 'elak' i Orsa (s. 230 f.). Han polemiserar mot 
Johannes Boöthius, som menar att diftongen iE (i t. ex. *iåld) vid förkortning 
har övergått till fä »varvid diftongen kommit att sammanfalla med brytnings-
diftongen och deltagit i dennas övergång fä till ja». Att brytningsdiftongen har 
undergått en utveckling jä till ja är, som Bergfors säger, högst ovisst. »Mycket 
talar i stället för att utvecklingen varit den motsatta». Vad detta myckna skulle 
vara får läsaren ej veta. Förf. hänvisar i en not till arbeten där John Svenssons 
brytningsteori, som ju bl. a. innebär just antagande av utveckling jä till ja, 
kritiseras. Bland dessa arbeten nämns också en uppsats av Assar Janzån i 
ANF 59. Men denna hänvisning bottnar i en missuppfattning av Janzåns 
mening. Janzån hör till dem som anser att Svenssons förklaring av brytningen 
som en spontan diftongering följd av diftongdissimilation är övertygande. 
Han använder t. o. m. ordet »bländande». Svenssons teori »torde hädanefter 
icke bli föremål för motsägelse», säger han. (En annan sak är, att Janzån pole-
miserar mot Svensson ifråga om det progressiva i-omljudets existens överhuvud. 
Janz6n menar, att ett dylikt omljud har existerat i andra ord än brytningsorden, 
t. ex. typen sfär till sjö). 
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ung, att ordet inte ljudlagsenligt kunnat undergå tilljämning. »Tro-
ligast är ... att stamvokalens övergång till å skett på grund av in-
flytande från andra plurala gentivformer med tilljämning». Alltså 
*brama>bråmå genom analogi. 

En liknande förklaring anförs s. 68 beträffande älvdalsmålets 
sto"dompom 'stavrum (ett vedmått)'. 

Inom vissa ordkategorier har tydligen analogisk tilljämning före-
kommit i stor omfattning. Sent bildade eller sent inkomna ord har 
kunnat ansluta sig till gamla mönster. Detta exemplifieras mången-
städes hos Bergfors. 

Verbet betala heter vanl. btdk o. d. Eftersom ordet är lånord, 
anser Bergfors (s. 200), att det måste ha sekundär tilljämning i an-
slutning till tå/å 'tala'. Detta är ju rimligt. Men just detta verb betala 
är mycket väl belagt, även ganska tidigt, i f sv. Det förefaller inte 
otroligt att det på 1400-talet har kunnat tränga upp från det tysk-
infiltrerade Kopparberget till bygderna kring Siljan. Det är ju ett 
typiskt vandringsord. 

Verbet får'ås 'frukta' i Älvdalen kommenteras ej av Bergfors (s. 200). 
Det måste väl dock vara bildat till subst. fara, vilket är lånat och mot-
svarar det lågty. vare, långstavigt. (Fårås är intressant, för det har 
ändelsen -s, ej r < — På samma sätt förhåller det sig med pårå 
'para' Älvd. (s. 204). Grundordet par har som regel lång stamvokal i 
mlty. (jfr ty. Paar). 

Dylik analogisk tilljämning föreligger vidare i båså, f. 'lur', trol. i 
jågå 'jaga' (s. 203), måkå 'röra på, flytta' (s. 204), pjåtå 'gå fort med 
korta steg'. Jfr också om västerdalskt anö, manö s. 221 f. En analogi 
av delvis annat slag vid ordet /attan behandlas s. 263. 

Förleden i ortnamnet Raclaberget i Rättvik — uttalat Rådå- — 
tolkas av Bergfors som gen. plur. av rad, f. i en betydelse 'grusås' 
o. d. Gen. sing. utdömes som alternativ; förleden borde då haft formen 
Rada(r)-. Det heter (s. 51): »Namnet bör alltså snarast betyda 'berget 
med grusåsarna'. — Man kan dock även tänka sig, att Rada- är en 
generaliserad kompositionsform.» Förf:s mening är sannolikt — men 
inte säkert — att den i ortnamn och appellativ vanliga tilljämnings-
typen å-å har influerat namnet. Det förefaller att vara en tänkvärd 
förklaring. Bergfors har på flera ställen visat eller räknat med att 
förledstypen ladu- har varit expansiv. Så har ortnamnet Blaclaön i 
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Älvdalen en sidoform Bladuön (s. 52). Här är det frågan om förledsbyte 
av ett något annat slag men i princip detsamma som utbyte mot 
tilljämnad förled. 

Viktiga problem tar Bergfors upp i mom. »Ursprunglig genitiv plural» 
s. 32 f. Både appellativ- och ortnamnsmaterial behandlas. I Ovan-
siljansmålen blir — som ovan flera gånger antytts — a före gammalt 
R ä-haltigt. Därför kan man i allmänhet skilja på gen. sing. av o-, i-
och u-stammar och gen. plur. som sammansättningsförled, även då 
gammalt R har fallit i de förra. Vi har normalt en motsättning mellan 
typerna grävä(r)- och dågå-. 

I enlighet därmed tolkas t. ex. lanakrok (utt. lånåkrok o. d.), och 
naraspår (utt. når'åspår o. d.) som sammansatta med gen. plur. Åt-
minstone betr. det sistnämnda appellativet är kanske detta inte en 
så näraliggande förklaring. Naraspår betyder 'spår för en nar (en 
slå tvärsöver bräderna i en dörr) .1  

Förf. ger en grundlig utredning om möjligheterna att förklara 
pluralen. Han påpekar (s. 386) existensen av typerna viöakaup, 
vihaval och vidarköstr vid sidan av varandra, liksom himakoehitskytja, 
mannahOuö:mannsh,gluö, refah,ali:refshali. Endera typen kan ha 
generaliserats, så att vi har fått logiskt sett oriktiga former som 
refshalar. Förf, menar tydligen att plur. lan,akrokar 'krokar för lanar' 
och naraspår 'spår för narar' har givit sing. lanakrok, naraspår. I 
mycket finner jag författarens framställning tilltalande. 

Men jag vill framhålla möjligheten av en rent analogisk tilljämning, 
alltså ett utbyte av kinä-, närä- mot lånå-, nårå-. 

I förbigående vill jag påpeka, att sammansättningstypen vi6a- 
i fvn. — det enda språk där den med fördel kan studeras — är mycket 
sällsynt. Fritzner ger 38 belägg på sjöar-, 2 på vida-. Sannolikt repre-
senterar den förra siffran ett urval. Det finns knappast någon anled-
ning tro, att förhållandena har varit avsevärt annorlunda i fornöst-
nordiskan. Som förled i sammansättningar bör orden viår, viker ju 
för det mesta ha haft kollektiv betydelse.2  

1  Lanakrok betyder på motsv. sätt 'krok för en lan'. Men ordet lan torde vara 
särskilt vanligt i pluralis. Gångjärnen uppträder ju i par. 

2  S. 82 menar förf, att appellativet harastig skulle innehålla en förled i genitiv 
singularis. Detta är väl dock ovisst. Man kan jämföra med ortnamn av typen 
Ulvavad 'vargarnas vadställe' osv. 
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Verbet näva 'ta med näven' heter i större delen av Ovansiljan 
nåvå under det att substantivet heter nevi, obl. nevå o. d. Förf. för-
klarar (s. 99) denna motsättning på följande sätt. Presens och pret. 
bör i t. ex. älvdalsmålet ha hetat *nevar, *neva& Båkå 'baka' har 
motsv. former ba"kar, ba"ka6. »Genom fonetisk attraktion eller genom 
en vokalassimilation av tilljämningstyp» har vi fått na"var, na"vad 
osv. (Förf. räknar med att det har funnits en partiell tilljämning 
e-a > ä-a i Moraområdet: ngva >nigva). Därtill — så torde man böra 
tolka förf. — har så inf. nåvå nybildats. 

Detta resonemang är så vitt jag kan se oklanderligt. Frågan är om 
inte en besläktad förklaring kan komma ifråga också för typen slådi i 
Rättvik och slada o. d. i Nedansiljan. 

I det nordliga Venjansmålet i Ovansiljan heter verbet baka — 
dial. båkå — i pres. båkår, i pret. båkåt. Det skiljer sig häri från övr. 
ovansiljansmål, som har bäkär, bäkäd o. d. Förf, ger sin förklaring av 
motsättningen s. 214 ff., särsk. s. 216. Ändelsernas å beror på sent 
inflytande från västerdalmål; sådan påverkan västerifrån är väl känd 
genom Lars Levanders forskningar. Vi har alltså fått bäkår, bäkåt. 
»I samband därmed har stamvokalen ä ... utbytts mot å, för att 
överensstämmelse med infinitiv in. fl. former skulle nås. Ett ä kunde 
ju inte stå kvar i stammen framför ett å i ändelsen!» [Det sista är nog 
lite för tillspetsat formulerat. Någon naturlag kan det ju inte vara 
frågan om. I hela Ovansiljan har vi t. ex. h,ärå 

Under sådana förhållanden synes det ganska logiskt att också räkna 
med en spontan övergång slädå, nävå till slådå, nåvå i Rättvik. 
Förutsättning för denna kunde just vara de oblika formernas stora 
dominans i dessa ord. Eftersom å i ändelser i en stor mängd ord föregås 
av å i stammen kan även slädå och nävå ha fått detta. 

III 

Etymologier och ortnamnshärledningar m.m. med 
tilljämningsmaterial 

I en avhandling som Bergfors', som rör sig med ett stort dialektalt 
ord- och namnmaterial, är det givet, att det har uppstått en hel del 
etymologiska problem. Man kan peka på flera goda insatser av förf. 
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Jag vill särskilt framhålla den även kulturhistoriskt väl underbyggda 
utredningen om övre dalm. stådårum. Men det finns naturligtvis också 
en del punkter, där man kan ha en annan mening eller vill göra tillägg 
och påpekanden. Några exempel: 

Bråmå 
Det stycke (s. 54 if.) i kapitel 2 hos Bergfors, som är rubricerat 

»Tillnamn som förled», har blivit lite förolyckat. Det som behandlas i 
stycket är ortnamnet Bråmåbo på Sollerön m. m. Redan inledningen är 
lite konsternerande: 

»Bråmå bra"mo- o. likn. SOA, gårdsnamn i byarna Bråmåbo och 
Gruddbo, Sollerön, vilket som förled ingår i bynamnet Bråmåbo-
(darna) jämte ett antal naturnamn i Sollerö socken och dessutom i ett 
naturnamn i Mora och ett i Venjan». Somligt här tyder på att Bråmå är 
ett verkligen existerande namn, annat motsäger detta.' Författarens 
mening är i varje fall att (det ursprungliga) gårdsnamnet Bråmå eg. är 
en genitiv plur. med bet. 'Bråmåfolkets'. Detta är i sin tur bildat till 
mansnamnet Bram. Gårdsnamnet vore alltså ett inkolentnamn eller 
ett patronymikum. Under sådana förhållanden är det oberättigat att 
uppföra namnet under rubriken »Tillnamn som förled». Förled är inte 
tillnamnet Bram utan inbyggarbeteckningen (appellativet) *bramar. 

Om tillnamnet Bram och dess härledning ger Bergfors en utredning 
s. 54 ff. Han refererar Hornbys mening, att det forndanska person-
namnet Bram innehåller ett substantiv *bram, som hör samman med 
fht. breman, 'brumma'. Bergfors anmäler skepsis inför avljudet och 
anser det »metodiskt riktigare att anknyta till det i tid och rum 
närmast liggande materialet.» Detta finner han i sv. och nor. dial. 
brama 'brösta sig', fsv. bram, n. och braman f. 'ståt, skrytsamt upp-
trädande, överdåd', bramber, adj. 'skrytsam m. m.' Han menar att 
tillnamnet Bram är identiskt med adjektivet eller möjl. är ett dever-
balt nomen agentis. Bergfors synes ha förbisett, att den nämnda 
svenska och norska ordgruppen säkerligen är samhörig med fht. 
breman. Orden är ursprungligen ljudmålande; jfr för betydelse över-
gången skryta, som säkerligen är ett ljudord. Till den diskuterade 

1  Simplex Bråmå, gård i Gruddbo, har enl. SOA upptecknats av H. Geijer 
1911. Från senare tid finns blott uppgivet Bråmågården, gårdar dels i Gruddbo, 
dels i Bråmåbo. 
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gruppen hör också insektnamnet broms. Se Hellquist art. broms, 
brumma m. fl. och Torp art. brama. 

Eftersom Bråmå, Bråmå- synes ha tilljämning är Bergfors särskilt 
intresserad av hur pass gammalt tillnamnet Bram kan vara. »Mycket 
talar» enl. förf. för att »namnet Bram gått i arv från generation till 
generation före 1546» [det år då det först är belagt] (s. 56). Vilket detta 
myckna skulle vara lämnas läsaren i okunnighet om. Några positiva 
indicier lämnas nämligen inte. Bergfors pekar endast på vissa fak-
torer, som kunde förklara varför namnet inte är belagt från äldre tid, 
om det är gammalt. Bråmåbo är en ung by. Den förekommer inte i 
1500-talshandlingarna (förf. i not s. 57). 

Kakald 
Ordet kakald, m. 'hoptrillad boll 1. klump, litet runt, bolliknande 

föremål (t. ex. av deg eller ull; om snöboll och nystan)' har berett förf. 
en del huvudbry. Han hänvisar (s. 146) till en tveksam framställning 
av Linden och konkluderar att det inte är säkert att orsamålets ko"kol-
der Rättv. ket"kol ger exempel på tilljämning a >å.' 

Namnet har emellertid evident förklarats av Roland Otterbjörk 
i en uppsats, tryckt i Ivar Modeers serie Anthroponymica suecana, 
nr 2, 1957. Där behandlas det bekanta fornuppländska personnamnet 
Cacaldi i Äldre Västgötalagens Landamwri. Otterbjörk samman-
ställer personnamnet med dalmålets kakald och förklarar det som 
en -a/d-avledning till substantivet kaka »troligen i dess äldre betydelse, 
som enligt Falk—Torp har varit 'noget rundt eller klumpet'». 

Drase 
Förf. menar (s. 87), att Sollerömålets dra"st (nom. och ack.) 'stor 

och lång räkel' skulle vara att uppfatta som urspr. nominativ till 
samma måls dreso (obl. och nom.) 'urtröskad säd'. Det senare är 
uppenbarligen identiskt med ordet dråse, men det förra behöver så 
vitt jag förstår inte ha med detta att göra. Enligt min tro kan det vara 
en bildning till drasut, som är ett gammalt dialektord, enligt Rietz 
förekommande bl. a. i grannlandskapen Uppland och Västmanland. 

1  På s. 238 upprepar förf., att kåkåld är etymologiskt ovisst och att vi därför 
inte vet, om vi har ordgruppen med tilljämning verkad av -ald representerad i 
Rättvik. 
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Med avseende på bildningssättet och kortstavigheten kunde man 
jämföra med ovansiljansmålens bå sa, bciså 'vallur' m. m., som av 
författaren själv (s. 158) tolkas som bildat till basun. Det är sålunda 
enl. min mening inte helt berättigat, då förf, påstår, att formerna 
från Soll »visar, att en växling a :å tidigare har existerat i ordets 
böjning». 
Stare 

I den mån fågelnamnet stare förekommer i dalmålet uppträder det.  
mest med lång stamvokal: står(e). Endast från Orsa anför författaren 
ett kortstavigt stero (s. 76). De långstaviga formerna med a tolkar 
förf. med Petrus Envall som beroende på riksspråkspåverkan. Denna 
skulle delvis orsakas av användningen som pejorativ personbeteck-
ning: 'fnoskig person' osv. Förf, syns hålla det för sannolikt, att ordet 
förut i Ovansiljan varit allmänt med kortstavigt uttal. Här kan det 
förtjäna påpekas, att staren är en de öppna, odlade markernas fågel, 
som de senaste 75 eller 100 åren har varit stadd på kraftig spridning 
norrut. I Lövånger i Västerbotten t. ex. har staren häckat endast 
sedan 1890-talet. Linné omnämner ej staren i sin beskrivning av 
dalaresan. I ULMA:s kartotek över folktro om staren finns inga uppgif-
ter från Dalarna och Norrland, däremot från landskapen Smål., 
Värml., Got!., Öl., Vgtl, Dlsd., Sdm. Det förefaller på sakens nu-
varande ståndpunkt troligt, att staren På det hela taget är en rätt 
ung fågel i övre Dalarna och att det långstaviga uttalet av hans 
namn skall sättas i samband därmed. Därav följer också att det i 
dalmålet väl belagda uttrycket se stå rån 'stirra' icke i första hand med 
författaren bör tolkas som innehållande fågelnamnet i ordleksartad 
användning. 
Fatt«, lak 

Orden /attan, n. och tate, m. är enl. Bergfors (s. 167) bildningar 
till »den rot fat-» som ingår i t. ex. fsv. fcetil, fvn. fetill. Orden måste 
vara mycket gamla om de är »rotavledningar». Inget av dem är dock 
känt frå fornspråken, och de har en begränsad utbredning i de nutida 
språken. ivitt jag förstår är det inte omöjligt, att de är deverbala. 
S. 200 i förf:s avhandling redovisas ett dalskt verb fåtål i uttr. 

1  Det lska verbets etymon är dock kanske något osäkert. Jfr verbet futta 
'hastigt hum' Uppl., futta på 'tända på', Västergötl. (Rietz). 
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fåtå i 'ta eld'. Rietz redovisar fata 'famla' o. d. från Östergötland, 
'sträva, arbeta' från Södermanland. Verbet är ej heller okänt i nor. 
dial. Fata är väl belagt i fsv., dock som det synes ej i de genuinare 
texterna. I fvn. finns ett verb fata belagt i Postola sögur: sem meå 
mållasum fingrum fatat (dvs, rört, trevat) a dauåra kvikvenda skinnum. 
Dessa belägg kan möjligen tyda på en gammal nordisk motsvarighet 
till ty. lassen, lågty. vaten (av vilka det senare brukar anses inlånat som 
riksspråkets fatta). Jfr de Vries: Obgleich das wort nur spät in der 
lit. auftritt, ist mit hinsicht auf der reiche entw[icklung] im westskand. 
eine entl[ehnung] aus mnd. vaten . .. nicht wahrscheinlich. Ordbild-
ningsmässigt har ett deverbalt fattan, late 'handtag' mycket goda 
paralleller i dalm. grepan och handhava, båda betydande 'handtag' 
och bildade till gripa och handhava, v. — Fetill synes ej betyda 
'handtag' utan 'något som lägges eller binde§ om ngt'. Det germ. fat-
anses ej heller ha haft grundbetydelsen 'fatta, gripa'. 

Samme, samman 
Orden samme och samman (som behandlas s. 173 ff) uppträder i 

äldre dalska språkkällor dels med u, dels med å som stamvokal. Med 
Noreen, T. Bucht, Levander m. fl. menar Bergfors, att u-formerna 
står i avljudsförhållande till riksspråkets a-former. Stamvokalen u är 
ju väl betygad i fornspråken, t. ex. i got. suman, 'en gång', isl. sumbl 
'sammankomst', samt i ord som dial. somma, somliga, somt och konj. 
som. Att avljudsteorin är riktig lider nog inget tvivel. I de nutida 
ovansiljansmålen (med ett undantag, norra Venjan) förekommer bara 
former med u som stamvokal. Problemet blir nu hur de äldre nydalska 
formerna skall tolkas, som utvecklade ur u-former eller som vittnande 
om en tilljämning i a-former (saman> såmån osv.). 

Förf. hänvisar (s. 177 nederst ff.) till Levander: »Enligt Levander 
är ... a-formerna en söderifrån kommande novation, vilket stämmer 
med Dala- och Västmannalagarnas vittnesbörd.» Om man slår upp 
det åsyftade stället hos Levander finner man att han redogör för 
drag, som utmärker övre Dalarnas »motståndsområde». För detta 
skulle — i motsats till två »genombrottsområden, övre Västerdalarna 
och området Floda — Leksand, Siljansnäs — gälla att 'samma' lik-
som i Dalalagen har u-ljud (och ej a-ljud) i stammen. Härtill är att 
säga, att Dalalagen ingalunda svarar mot denna beskrivning. Tvärtom 
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— saman är vida vanligare där än suman (se förf. s. 175). I de gamla 
texterna har vi alltså u- och a-former blandade, liksom vi ju i de 
nordiska språken överhuvud har ord med gammalt u och ord med 
gammalt a promiscue. I betraktande av detta synes det inte helt 
berättigat, då förf. säger: »Det är ... knappast tänkbart, att det 
samtidigt vid sidan av varandra funnits former med u och med å <a 
i ovansiljansmålen.» Att dessa mål sedan äldsta tid skulle ha saknat 
samme, samman, som finns i alla övriga nordiska språk, förefaller i 
själva verket föga rimligt för att inte säga alldeles omöjligt. 

Kronologin förefaller mig ganska klar. Dalalagens a-former har 
levat kvar — vid sidan av u-former — fram till åtminstone 1700-talet, 
då vi har såmmå(n) o. d. väl belagt. Sedermera har u-formerna segrat. 

Skråkå 

Ordet skråkå 'ljuga', belagt från 1700-talets Älvdalen, torde — om 
det verkligen har funnits — vara utvecklat ur ett *skruka; jfr ÄVgL 
skrukvitni 'falskt vittnesbörd'. övergång av u till å i ord av denna typ, 
särskilt sådana innehållande ett r, behandlas av förf, på flera ställen 
(s. 223 m. fl.; jfr också om Dårå berg, trol. av Duraberg, s. 57 ff.). — 
Förf. ansätter med tvekan för skråkå en utgångsform skraka. 

Trana 

Talesättet tranan (Mora tro"no) lyser i säng behandlas av förf. s. 160. 
Där refereras vissa meddelares uppgift att tranan skulle avse gryt-
kroken. Förf, anser det emellertid vara sannolikt att det är fågeln, 
som avses, då ju tranan »kommer vid den tid, då kvällarna börjar 
bli ljusa». Detta är naturligtvis alldeles riktigt. Men det gör kanske ett 
lite oinitierat intryck på den folklorist, som läser framställningen. Det 
finns nämligen nästan en hel folkloristisk litteratur om tranan och 
hennes sänglysande. Traditionen är känd ända från Olaus Magnus och 
från 1600-talets Danmark. Man kan hänvisa till t. ex. C. W. von 
Sydow Tranan och vårfrudagen Folkminnen o. Folktankar 1916, 
Karin Danver Folktraditioner kring vårdagjämningen, 1943, Nordisk 
kultur 11 (s. 67), N. Lithberg i FoF 1931 (s. 97), M. P:son Nilsson 
Folklig tideräkning, Västsvensk forntro och folksed, 1923 (s. 19), 
Värmländska årsfester omkring år 1700 (i FoF 1933). 
7 —  62153070 Sv. Landsmål 1962 
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Ståta 
Verbet ståta 'stamma' i Orsa har säkerligen gammal u-vokal; det 

framgår av former av verbet som Mora stutå och adj. stutut. Då 
Bergfors (s. 224) skall förklara å-formerna och Orsa-målets presens 
stätär tillämpar han följande resonemang: »Att stamvokalens utveck-
ling i orsamålet ... varit beroende av de omgivande konsonanterna 
och ändelsens vokal visar orsamålets ståtålder m. 'person som stam-
mar' med å före ändelsens å ( <äldre a) och stutut adj. neutr. 'knaggligt'.» 
Att de anförda besläktade orden tyder på att ändelsevokalen spelar 
en roll är ju klart. Men konsonanternas roll belyses på intet vis av 
sammanställningarna. Här skulle behövas ett antal °besläktade ord 
med omgivande konsonantism av samma slag, där u övergått till å. 

Nar 
Bergfors behandlar utförligt — även med kulturhistoriska aspekter 

— ordet nar, f., 'tvärslå på dörr'. Det heter bl. a. (s. 42): »Mycket talar 
för att det är en fackterm, som av timmermän förts in [i dalmålen] från 
sydligare nejder och sedan brukats i de centrala bygderna men först 
sent börjar tränga upp mot sydväst». Visserligen saknas ordet i delar av 
Ovansiljan eller har sekundärt långstaviga former eller uppvisar 
specialbetydelser. Men detta är knappast bevis nog för inlåning. 
Kortstavigt nar är säkert belagt i centrala och östra Mora, Soll, Orsa, 
Ore, Boda, Rättvik. Att ordet saknas i Älvdalen eller — där det 
förekommer — uppges vara sent, kan jämföras med att det gamla 
plur. tantum nasar 'näsa' saknas i Älvdalen, där det ersätts av nä?, 
(se förf. s. 44) eller att torrake 'barrträd som torkat på rot' ej finns 
belagt från Älvdalen och Orsa. Förf, säger om det sista själv: »Ingen-
ting har framkommit, som tyder på att torrake inte skulle vara ur-
sprungligt i de övriga socknar i övre Dalarna, där det förekommer.» 
(s. 78). I fråga om torrake förekommer också formväxling i Ovan-
siljan. 

Det är ju för det mesta ett mycket vanskligt företag att söka ge 
psykologiska förklaringar till ljudutvecklingar. När man kommer 
fram till den punkten upphör vår kunskap som regel. Ett och samma 
utgångsmaterial kan ju på olika håll ge upphov till de mest skilda 
nybildningar. Förf, kommenterar s. 44 å-formen når (plur. nårör) i 
Boda och Rättvik. Singularen utgår från nar. Det heter: »Jag tänker 
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mig, att stamvokalen a i nar inte kunnat bibehållas, då sammansätt-
ningar som neretspvir och verbet no"ro hade å som stamvokal.» Men 
precis samma utgångsläge har funnits i Ovansiljan; där finns också 
nårå och nårå spår. Och sing. nar har där a-vokal. 

Få, 'fara' v å, 'vara' 
Av verben fara och vara förekommer i Älvdalen apokoperade med 

å-vokal: få, vå. Kortformer förekommer även av bära och göra 
(jfr Bergfors s. 193 f.). Företeelsen är väl lätt förklarlig i enlighet med 
Hesselmans synkope- och apokoperegler i Huvudlinjer. Den är 
besläktad med den haplologiska och homorgana synkopen; i t. ex. 
/ara dit, fårå dit står vokalen emellan två konsonanter av vilka den 
ena skulle falla om vokalen försvunne. Därför faller också vokalen 
liksom konsonanten i samband därmed och vi får fa dit, få dit. 

Harald, nabald 
Mansnamnet Harald är enl. Bergfors uppgift inte känt från medel-

tida dalska källor. Ej heller förekommer det i 1500-talshandlingar från 
socknarna, kring Siljan. I Boda, Rättvik och Mora samt i gränstrak-
term mellan Älvdalen och Särna finns terränger och ägor med namn 
som syns innehålla Harald som förled, Haraldstjärnen, Åråslindorna, 
Håråsmyren osv. I Ovansiljansområdet förefaller namnen att uppvisa 
tilljämning. Förf, menar därför (s. 148), att Harald har hört till den 
medeltida namnskatten i övre Dalarna. Nu är ju alla de anförda 
namnen naturnamn (inbegripet ägonamn). Åtminstone i ett fall, 
komplexet Haraldstjärnen, Haralds'åsen, Haraldsdikarna, rör det sig 
om terränger långt från bygden. Naturligtvis är det ändå mycket 
möjligt att namnen kan vara medeltida. Förf, vill inte gärna tro, att 
ett efter tilljämningstiden inlånat Harald analogiskt har kunnat få 
tilljämning. Man undrar dock om detta är principiellt så mycket 
omöjligare än att ett nybildat inbyggarnamn bramar sekundärt har 
fått tilljämning (jfr ovan s. 89 f.). Den sekundära tilljämningen kan ju 
ha inträtt i ortnamnsförlederna, som annars liksom fallit utanför 
det vanliga språkmaterialet. Ett litet indicium på att så kan ha varit 
fallet finner man möjligen just i det nyssnämnda komplexet Haralds-
tjärnen osv. Dessa namn avser terränger i S ärn a och det är väl därför 
troligt att det är en Särna-karl Harald som de är uppkallade efter. 
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Särna-uttalet är upptecknat som Haralds-, Älvdalsuttalet som Årålds-. 
Det senare uttalet kan väl vara relativt sent, kanske beroende på 
naboopposition. 

Sen, sekundär tilljämning har ju förf, som vi nyss sett annars inte 
tvekat att räkna med. Beträffande nabald 'envis, ovillig person' 
som förekommer i Älvdalen och är en utvidgad anv. av det bibliska 
Nabal, anser sig förf. rentav nödsakad att ge en förklaring till att 
ordet inte har fått sekundär tilljämning: »Sekundär anslutning till de 
tilljämnade orden bör ha hindrats av att sambandet mellan appellati-
vet och bibelnamnet länge stått klart för de talande.» (s. 150). 

Betr. det nyssnämnda nabald 'envis person' har förf. på ett för-
tjänstfullt sätt underbyggt ett uppslag av B. Lindén och tolkat det som 
en utvidgad anv. av det bibliska Nabal. Det är väl under intrycket av 
detta som han också försöker finna en biblisk anknytning för uttrycket 
min sara 'med svårighet' o. likn. i Älvd., Våmhus och Mora. Med tve-
kan pekar förf, på bibelns Sara, som hade svårigheter med att få en 
son och på annat sätt. Förf.:s tvekan förefaller berättigad. Det 
dalska ordet är tydligen rent abstrakt. Och Saras svårigheter var 
knappast mera iögonfallande än många andras. Möjligen bör man 
anknyta min sara osv, till det fsv. adverbet sara 'med svårighet', vil-
ket ju hör samman med dan. såre 'väldigt' och med sv. sår, subst. 
neutr. och adj. 

Hårå 
På Sollerön finns ett ortnamn Hårå. Förf. behandlar det s. 31 ff. 

och polemiserar där i viss mån mot Bror Linden, som har tolkat nam-
net som »en gammal ackusativ- eller genitivform av har». Det heter 
hos Bergfors: »Att erro skulle vara en gammal genitiv plural före-
faller mindre sannolikt. Det skulle väl i så fall vara en utbrytning ur 
ett *Haraänget eller något liknande namn». Det är svårt att förstå hur 
förf, kunnat komma till denna slutsats, eftersom han på samma sida 
om ordet åvdålå (»avdala», 'ett riktigt obygdsställe') säger, att det 
»torde vara en ursprunglig genitiv eller ackusativ plural ... som stelnat 
i ett visst talesätt ...» Förslaget om gen. plural utvecklas s. 30: »En 
genitiv plural på -a av ordet avdal kan ha varit vanlig i riktningsut-
tryck efter genitivstyrande preposition, till eller efter. Efter uppträder 
i de nutida ovansiljansmålen i riktningsuttryck, där det betyder 'till'». 
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Detta förefaller mig att vara ett fullkomligt sunt resonemang (det kan 
ju tilläggas att så har man många gånger tidigare förklarat ortnamn 
på -a). Så har naturligtvis också Bror Lindén tänkt sig förklaringen 
av Hårå, men han har klokt nog inte velat binda sig för blott ett 
kasus. 

Bergfors anför ytterligare ett skäl för sin mening att Hårå är en 
ackusativ, ej en genitiv. Om det hade varit det senare skulle det ha 
varit en stelnad rest, inga andra böjningsformer borde finnas. Men på 
1840-talet finner man en plural dativ Harum. Renonemanget synes 
ej helt invändningsfritt. Man har haft en böjning, låt oss anta 

Nom. Harar eller Härär 
Gen. Hårå 
Dat. Harum 
Ack. Hårå 

Man har sagt Gå till (eller »efter») Hårå, Vara i Harum, Slå Hårå. 
Därav har Hårå blivit normalform även i nom, med en dativ Harum 
vid sin sida. Att förneka möjligheten av att genitiven härvid har 
medverkat synes mig lika oberättigat som att säga, att dalmålets 
till kyrkur inte kan vara en stelnad genitiv, eftersom det finns levande 
böjningsformer av ordet kyrka i dalmålet. 

Ortnamnen Haranäs och Haravik i Sollerön uppges av Bergfors s. 
34 ha en förled bestående av gen. plur. (av ordet har 'stensamling' 
o. d.). Som förf, påpekar ligger orterna ifråga intill Hara, Hårå. 
Det synes mig möjligt att det är ortnamnet Hara som är förled ide två 
förstnämnda namnen. Namnet Hara har förf, ju själv tolkat som ack. 
plur. 

Slådåbor 
Slå'dåbor (s. 110) är namn på en fäbodvall i Orsa. Av sakliga grunder 

vill Bergfors i förleden se sv. och nor. dial. siade, svagt mask. i en 
betydelse 'svag lutning', vilken betydelse hos Aasen och Ross anföres 
som förekommande hos det norska ordet. Denna tolkning har redan 
tidigare anförts som ett alternativ av Bror Linden. 

Om man går till de svenska dialekternas siade finner man att det 
som appellativ och ortnamnselement väsentligen tycks avse sänk or. 
I norra Västerbotten och Norrbotten är det ganska vanligt i namn på 
vikar och myrar. 1 Lillhärdal i Härjedalen — Orsas närmaste 
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granne i norr — dit den gamla vägen går just över Slådåbor, 
betyder ordet 'vid, grund sänka mellan berg; brett flackt pass'. 

Det synes metodiskt riktigast att undersöka, om inte en betydelse 
i den riktningen skulle kunna passa i fallet Slådåbor. Så vitt jag förstår 
skulle det gå för sig. 

Slådåbor ligger på en vidsträckt höjd mellan åarna Lindva8dan och 
Amån. Den förra omges av stora myrmarker. Den senare är djupt 
nedskuren i en ravin. Gamla vägen går över Lindvasslan med dess 
myrar, vidare över Slådåbor ned i Ämåns ravin, tvärar ån och fort-
sätter mot Lillhärdal. Det synes inte omöjligt att tolka namnet som 
'höjden mellan dalsänkorna' eller kanske snarare 'höjden bortom 
(sänkan och myren) *Slådå el. dyl. 

Det vore värdefullt för kommande forskning rörande ordet siade 
att få en allsidig utredning av vilka möjligheter till tolkning av 
Slådåbor, som terrängen verkligen tillåter. 

Förf, undersöker vidare (s. 111) om Slådåbor kan tolkas som sam-
mansatt med adjektivet stad 'svagt lutande', förekommande i gutamål 
och norska dialekter. »Den form av adjektivet, som här kan tänkas 
utgöra förled, skulle då motsvara den form med ändelsen -å, som 
kortstaviga adjektiv får i älvdalsmålet i sammansättningar av typen 
trkerobo'k: 'tvärbacke, brant backe'.» Men eftersom Orsa-målet saknar 
dylik adjektivkomposition, avböjer förf. tanken. Om man vänder på 
bladet i förts bok, så finner man, att komposition av detta slag i 
ortnamn är känd från Älvdalen, Mora, Venjan, Sollerön, Ore och 
Rättvik, alltså från hela Ovansiljan (jämte Rättvik) utom Våmhus 
och Orsa. Då synes det mig principellt föga betänkligt att räkna med 
att typen också kan dyka upp i ett ortnamn i Orsa. I varje fall kan 
det inte vara värre än att räkna med ett adjektiv, som annars blott är 
känt från norska och gutamål. Därmed är inte sagt, att denna möj-
lighet skulle vara den mest närliggande. 

Tvåråberg 
I Ovansiljan och Rättvik finns det en mängd ortnamn med förleden 

Tvärå-, en form av adjektivet tvär. Förf, behandlar dem s. 112 ff. 
Vid deras sida finns ett Tvåråberg, fäbodar i Älvdalen. Namnet skrivs 
på 1600-talet tuärå-, Twä.r-. Förf. tror att detta är etymologiserande 
skrivningar, eftersom ett tvärå- regelrätt skall behålla sitt ä, e. 1 
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stället vill han ansätta ett personnamn motsvarande fvn. vari, f. ö. 
helt okänt i östnordiskt språk. (»Kann ]vari möjligen ha varit en norr-
man, som slagit sig ner i södra Älvdalen?» heter det i en not s. 113.) 
Det förefaller motiverat att undersöka möjligheterna att tolka Två-
råberg analogt med de många namnen på Tvärå-. Första stavelsens 
å skulle bero på anslutning till typen dågå, båld (jfr om analogisk 
tilljämning ovan s. 89 ff.). Att ä bevarats i de flesta namnen på Tvärå-
kunde bl. a. bero på inverkan från adjektivet. 

Tväråberg når en höjd av 516 meter, den klart högsta punkten på 
flera kilometers omkrets. Man kan jämföra med att tvär ju enl. förf. 
i ortnamn häruppe betyder 'brant'. Huruvida Tväråberg är särskilt 
brant, har jag dock inga upplysningar om. 

En annan möjlighet till tolkning av namnet är väl att det inne-
håller appellativet tvare. Den feminina sidoformen tvara förekommer 
som förled i ortnamn. 

Tvosomor 

Betr. ortnamnet Tvosomor(en), en granskog i Älvdalen, föreslår 
Bergfors (s. 105 f.) som ett alternativ att det skulle förklaras som 
'granskogen, där det prasslar, susar, viner etc., när det blåser' el. 
dyl., till verbet tv 'åså 'prassla osv.' Här hade man gärna velat ha några 
paralleller till ett så påfallande namn. För egen del känner jag inte 
ett enda ortnamn av typen Susskogen, Tjutlunden, Prasselmoren. 

Stavahed 

Ortnamnet Stavahed som betecknar en skogstrakt och ett fäbod-
ställe mellan Venjan och Malung har av B. Linden tolkats såsom 
sammansatt med ett stav(a)veda- laggkärlsstavved-' eller snarast en 
ellips till detta ej belagda ord. Bergfors polemiserar i en lång utredning 
(s. 34 ff.) mot detta och menar att förleden ej är elliptisk utan helt 
enkelt gen. plur. av stav laggkärlsstav'. Jag finner hans utredning i 
det hela mycket intressant och värdefull, bl. a. vad rör den rent sakliga 
bakgrunden till ortnamnet, dalkarlarnas virkestäkt för laggkärlstill-
verkning i gammal tid osv. På en punkt vill jag emellertid opponera 
mig. Linden har för sin ellipsteori anfört paralleller i form av ortnamn 
som Kärlvedah,ultet, Takvedanits, Skipvidh,ahult, Tjärvedabäcken och 
appellativet kärlvedahult och fvn. raptviharkgg 'huggplats för raft- 
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virke'. Förf. resonerar nu på följande sätt: »I ovannämnda ortnamn 
och appellativ utgöres förleden av ett ord, som betecknar virke, 
varav laggkärl, tak, skepp, raftar eller tjära tillverkas. I alla orden 
anger den första delen av den sammansatta förleden den färdiga pro-
dukten, »helfabrikatet», för att använda en modern term. Staven 
däremot är ett »halvfabrikat», varav laggkärl tillverkas. Pluralformen 
stavar bör alltså vara en synonym till det appellativ kärlved laggkärls-
virke' som utgör förled i ovannämnda kärlvedahult.» Man är alltså, 
menar förf., inte berättigad att ansätta ett stavaveda-. Men det synes 
mig uppenbart att åtminstone fvn. raptvihr faller utanför förf. :s 
schema. Ordet betecknar ju virke till ra/tar, dvs. takstolar eller andra 
liknande delar av tak, alltså inte något »helfabrikat». Ra/tar är mate-
rial vid byggandet av tak, liksom stavar är material vid förfärcligan-
det av laggkärl. Författarens jämförelser haltar alltså åtminstone på 
en punkt. Därmed vill jag inte ha sagt att tolkningen av Stavahed 
skulle vara förfelad. 

Granarön, Granarnäs 
Som förf. påpekar bör det i gammal tid ha funnits en växling i 

förleder mellan gen. sing. och gen. plur. efter betydelsen (t. ex. 
vi  öar- och vida.). »Endera genitiven kan sedan ha generaliserats» 
(s. 37). I ortnamn som Granarön, Granarnäs räknar förf, med dylik 
generalisering av gen. sing. »Namngivningsorsaken torde väl i dessa 
fall i regel inte ha varit, att en gran vuxit på platsen, utan där har 
nog funnits flera.» Jag har svårt att riktigt tänka mig in i hur förf. här 
resonerat. I ortnamnet torde väl ingen växling ha förekommit. 
Jag antar, att förf. menar att dess förled har påverkats av appellativ 
med förleden granar-. Sådana syns emellertid vara ytterst sällsynta. 
De saknas i fvn., fsv. och norska dialekter enl. Aasen, liksom så vitt 
jag vet i svenska. Det normala i sammansättningar med gran är stam-
komposition. — Det är ju väl känt att singularer i kollektiv betydelse 
kan ingå som förled i ortnamn (t. ex. Stensmyran 'myren där det är 
mycket sten' osv.). Granarön kan kanske tolkas som 'ön där det är 
mycket gran'. (Att förf. inte varit ovetande om denna möjlighet visar 
en hänvisning i en not till S. Fries framställning om kollektiv bety-
delse hos trädnamn som förleder i ortnamn). 
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Navars und 
Norske Gaardnavne har förklarat förleden i ortnamnet Navarsund 

i Vest-Agder som fvn. nafarr 'navare, borr'. Bergfors tolkar detta 
(s. 137) så, att navar tydligen har kunnat användas om trånga vatten. 
Slutsatsen synes mig förhastad. Eftersom Bergfors själv visar, att 
ordet navar har kunnat användas om olika terränger t. ex. berg, kan 
ju förleden principiellt syfta på något helt annat än sundet. I varje 
fall kan ortnamnshärledningen inte godtas, förrän man har undersökt 
de lokala förhållandena ordentligt. 

Håvå 
Förf, diskuterar s. 100 f. ortnamnet Avå, Håvå i Sollerön och 

Håvåtjärnarna. De senare ligger intill Siljan. Förf, menar att tjärnarna 
urspr. har hetat Avarna och att de »vid det högre vattenstånd, som 
rått i äldre tider, med säkerhet snarare varit avskilda delar av Siljan, 
alltså avar, än tjärnar». Varifrån förf, har hämtat sina kunskaper om 
Siljans högre vattenstånd i gammal tid meddelas inte. Tills saken 
bevisats har man väl rätt att ställa sig avvaktande. Men det kan på-
pekas, att ave ingalunda alltid måste beteckna en (avsnörd) vik. 
Det finns många exempel på att ordet avser tjärnar eller sjöar mer 
eller mindre nära andra vatten. Ett sådant exempel är Alavan i 
Vebomark, Lövånger. 

IV 

Ett system för symbolernas användning vid 
kartläggning av tilljämningsföreteelser 

Språkkartans främsta uppgift är ju att ge läsaren en så överskådlig 
bild som möjligt av de språkliga förhållandena. Man bör därför efter-
sträva att ha ett system i symboluppsättningen på varje karta, så 
att en viss utformning eller färg genomgående betecknar ett visst 
viktigt drag. Läsaren vet då genast, att den eller den ändelsen, den 
eller den stamvokalen, de eller de kvantitetsegenheterna alltid mar-
keras på samma sätt överallt på kartan. För kartläggning av till-
jämningsförhållandena i Ovansiljan kunde man tänka sig ett system 
som det följande: 
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kortstavighet å-å : lävå 

långstavighet å-å : /åvå 

avi i 
å-i, a 

lava 

leiVi 
ej å-i, a 

låva 

låvå 
ej å-å, ö 

lävö 

I I 

ej å-e, ä; a 

  

Naturligtvis är många andra system tänkbara och naturligtvis ford-
rar andra företeelser i lika hög grad som tilljämningsfenomenen en 
genomförd systematik i symbolernas användning. Min skiss är blott 
ett exempel utformat på förekommen anledning. 

R4ume 

Un phånomene caracteristique du patois de la Dalecarlie du nord est 
la metaphonie a en å dans les mots anciens aux syllabes breves du type 
fara> fård. L'a de la terminaison s'est transformee en å qui a entraine 
å son tour l'a de la syllabe-racine. Le phenomåne a ötö etudie de fa9on 
dåtaillee par E. 0. Bergfors dans sa thåse de doetorat: Tilljämning a> å 
i dalmål (Metaphony a > å in Dalecarlian Dialect). 

Dans la premiere partie de cet article l'auteur discute de l'opinion de 
Bergfors sur de nombreux points, par ex. la  cause de la transition a >4 
dans les terminaisons, l'apparition auparavant d'une balanee des voyelles 
dans la region inferieure du lac Siljan, le rapport chronologique du °han- 
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gement des voyelles å la racine et la terminaison, la metaphonie 'Sven-
tuelle e > a dans les mots du type sleda> slada> *slå'då et les pluriels 
du type dågår å Rättvik. Quant å la suppression de PR dans les termi-
naisons pluriels de mots de ce type dans le vieux su6dois, l'auteur estime 
avoir de bonnes raisons de croire qu'elle n'a jamais +Stå realisåe dans 
la Mgion du Målar. En outre est traitå par ex. le problåme du dåvelop-
pement de la noåtaphonie å Rättvik et Leksand å une epoque plus an-
cienne. 

Dans la 2' partie l'auteur examine la måtaphonie soi-disant analo-
gique, e. å d. produite par la similitude des sons avec d'autres mots qui 
eux suivent la regle måtaphonique, majs n'åtant pas motiv& etymolo-
giquement ou chronologiquement. 

Dans la 3' partie, un grand nombre d'åtymologies est passé en re-
vue, la matiåre måtaphonique y tient une place importante. Les noms de 
lieu joue ici un r81e primordial. 

Enfin, dans la 4' partie, l'auteur de cet artiele demande qu'un 
syståme strict des symboles soit utiliså pour expliquer les phånombnes 
linguistiques. 



Dalmålsformen /etå 'lada'.  hos Rietzi 

AV THORSTEN ANDERSSON 

Rietz anger i sitt dialektlexikon (sp. 386 b) av subst. lada formen 
/åä (pl. -tur) f., belagd från »Ö. Dl.», dvs. östra Dalarna. Denna form 
låd, vartill saknas motsvarighet i andra uppteckningar ur dalmålet, 
har vållat ett visst besvär i den vetenskapliga diskussionen. 

I sin avhandling Om utvecklingen av gammalt ä framför u i nor-
diska språk. Tilljämning och omljud (1954), s. 64, kommenterar H. 
Markström formen sålunda: »belägget kan härröra från O[rs]a och å 
kan vara tecken för ett där förekommande mörkt a-ljud». Bergfors 
påpekar i sin avhandling om tilljämningen a > å i dalmål, s. 162, att 
vokalen i lad i uppteckningar från orsamålet återges med a, och fram-
håller, att det är mindre troligt, att Rietz skulle ha återgett en så-
dan ljudkvalitet med å. Möjligen kan Markström, menar Bergfors, 
med »mörkt a-ljud» avse co, vilken kvalitet dock i orsamålet endast 
förekommer i närheten av nasal. Bergfors avvisar därför Markströms 
förklaringsförsök. Ett antagande, att /åå skulle avse orsamål, är 
osannolikt redan av den omständigheten, att ej förekommer i Orsa 
(utom i förbindelsen är i Skattungbyn; se L. Levander, Dalmålet. 
Beskrivning och historia 2, 1928, s. 6). Bergfors, som för övrigt tviv-
lar på den unika formens riktighet, tänker sig, att den eventuellt 
kan vara kontamination av lad och lo8o, »då närmast ... från Mora». 
Han konstaterar dock till slut, att »antagandet förefaller synnerligen 
ovisst». 

En granskning av Rietz båda manuskript (LUB, Rietz II: 1-3, 

1  Den här framlagda förklaringen av /åå anförde jag som andre opponent 
på E. 0. Bergfors avhandling Tilljämning a> å i dalmål, ventilerad vid Upp-
sala universitet höstterminen 1961. För det — som det visade sig — frukt-
bara uppslaget att granska Rietz primärmaterial tackar jag fakultetsopponen-
ten på avhandlingen, (numera) professor Gösta Holm, Lund. Jag har haft 
förmånen att få diskutera problemet med förste arkivarien fil. dr Stig Björk-
lund, Uppsala. 
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II: 4-5) och hans primärmaterial från Dalarna (II: 11, Dalarne)' lä-
ser gåtan med /å& 

I primärmaterialet från Dalarna förekommer subst. lada (i olika 
former) tre gånger. Ordet är belagt från Älvdalen, Mora och Floda; 
det sistnämnda belägget saknar här intresse.2  

Två anteckningsböcker utgör stommen i Rietz material från Da-
larna. I en av dessa, med pärmtiteln »Anteckningar om Dalskan. I», 
f. [63] v.3, anförs från Älvdalen: 

Anteckningarna i boken saknar datering. Den andra antecknings-
boken, som har pärmtiteln »Anteckningar om Svenska Landskaps-
målen II Dalskan», dateras "på försättsbladet: »Anteckningar om Dal-
språket under en resa i Dalarne år 1859». I den senare antecknings-
boken finns inklistrade kompletteringar i form av brev och besvarade 
frågelistor från slutet av 1861 till slutet av 1862. I den förra finns 
brev och frågelistor från slutet av 1862. De båda anteckningsböc-
kerna har tydligen tillkommit vid samma eller ungefär samma tid. 
Det saknas här anledning att gå närmare in på denna fråga; av vikt 
för oss är, att anteckningarna i boken med k/då-belägget inte bör 
vara senare än 1862. 

En av Rietz flitigaste brevmeddelare från Dalarna var f. d. riks-
dagsmannen Bälter Sven Ersson i östnors by 4  i Mora (se Rietz lexi-
kon, inl. sp. V b), som besvarat åtskilliga frågelistor från Rietz. I en 
samling frågelistor, »Dalska ord», som Sven Ersson besvarat 1863-66, 
förekommer subst. lada på första sidan av första dubbelarket, vilket 

1 Om material till Rietz ordbok se E. Abrahamson i företalet till register-
bandet till ordboken. 

2  Lelu är belagt i en oksamling med titeln »Uppgift på några dialectord 
i Floda församling af Westerdalarne», f. [2] r. Ordlistan har en anteckning 
med Rietz hand: »Genom prosten Iverus i Floda 1861 12/12». 

3  Vid bladbeteckningen bortses från några inklistrade blad och ett löst blad 
före försättsbladet med rubriken »Anteckningar ur folkspråket i Dalarne. af  
Ernst Rietz»: Därefter räknas även inklistrade blad. 

Anders Pers, Bälter Sven Ersson. Minnestal med en efterskrift (1926). 
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är försett med Rietz anteckning: »Ankom från Sven Ersson 1863 
16/3». För att ge en föreställning om frågelistans karaktär kan cite- 
ras verbet lada på samma sida: 

»I Upl. betyder lada, v.a inlägga säd eller hö i ladan. 'Lada in 
säd, hö' 
I Dalmålet?» 

Bälter Sven har skrivit dit: »Låbå». På en senare fråga från Rietz 
(dubbelark 4, första sidan, »ankom 1863 23/3») anger han även ver- 
bets böjning; det är de uppgifter om verbet tåa 'å som Rietz i sitt lexi- 
kon (sp. 386 a) anför från »ö. D1.». 

Omedelbart efter verbet lada på första dubbelarket följer ett parti, 
som ser ut på detta sätt: 

6  ä-  (id /1, r J, i / J a t f4 1(J4 

(149*-; 

Av tydliga tydliga rasurer framgår, att frågelistans älvdalsform tidigare lytt: 
»Lååå (pl. låöur)».1  Detta återgår tydligt på den citerade äldre upp-
teckningen från Älvdalen i första anteckningsboken med dalmål. 
Det felaktiga å i stället för a i pluralformen är ett lättförståeligt fel. 
Samma fel möter i Rietz manuskript (se nedan); korrigeringen av 
pluralformen har därför säkerligen inte gjorts av Rietz själv utan av 
Bälter Sven Ersson. Från denne härrör de införda svaren. Det är 
inte alldeles tydligt, hur han gått tillväga. Med »rätt» efter »Elfd.» 
har han snarast, så som han brukar, angett att uppslagsformen, i 
detta fall (ett justerat) letalt, pl. laäur, är riktig. Därefter har han 
sannolikt infört Mora-formen lan, som han senare strukit. Strykningen 
måste ses i samband med raderingen av /å6å. Säkerligen är det Sven 
Ersson, som genom att radera bort å-ring och å förändrat denna 
form till Mora-formen lan. Genom raderinåen av å-ringen i pluralis 
fick han ju härigenom också pluralformen angiven. På lad, pl. laäur, 
syftar det framför »Elfd.» tillfogade »Mora». »Elfd.» kvarstår som en 
onöjaktighet. 

1  Rasurerna syns tyvärr ej på reproduktionen. Bokstavsavstånd (märk 
Rietz placering av ä-ringen) och understrykning röjer dock raderingen. 
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I högra marginalen har Sven Ersson tillagt bestämda former från 
Älvdalen och Mora. Om Mora-formen ladu är riktig, varpå det väl 
inte finns något skäl att tvivla, är den tecken på att i moramål ännu 
ej den starka formen inträngt i bestämd form singularis. Den nuva-
rande böjningen lad 'lada' : ladi 'ladan' (nom. och ack.)' har tydligen 
föregåtts av en »blandad» singular böjning, stark i obestämd och svag 
i bestämd form, laö 'lada' : laöu 'ladan" (ack. och nom.). Den full-
ständiga övergången till stark böjning i singularis skulle med andra 
ord vara mycket sen. I pluralis har moramål den svaga formen ladur 
bevarad (se Bergfors aa, s. 151, 162). 

Ifråga om detaljer i det här gjorda rekonstruktionsförsöket kan 
tvekan råda. I huvudsak förefaller mig dock materialet ge ett en-
tydigt utslag. 

Något /åå finns inte i Rietz bevarade primärmaterial från Dalarna. 
Det råder ingen tvekan om att det är /ad (med rasur efter å-ring) 
som är källan för Rietz uppgift om ett /åå från »ö. D1.», varmed 
alltså här liksom beträffande verbet /ååå avses Mora. Rietz båda 
manuskript ger också, efter vad det förefaller, besked om hur formen 
låd kommit in i ordboken. I första manuskriptet (11: 2) representeras 
dalmål av älvdalsformen »Lecöå (pl. -dur)», med felaktig pluralform 
(jfr ovan). Även i andra manuskriptet (tryckmanuskriptet, 11: 4) har 
Rietz först fört in samma älvdalsform. Denna har han dock senare 
velat utbyta mot Mora-formen, som Bälter Sven Ersson meddelat ho-
nom. Artikeln lada i andra manuskriptet ser ut så här: 

I». 44 14,ku, 

C   , i /4) 4.., fd,i,,,, 4k/ 4 .  kX (pi _ ifu; ? i 06 ( 4 e Noli , id de" ,i fe f.k. f Av, 4" " , , ., ,I,, , ---- 0 A 
to 44/  I ill  t 4/9  ',. 14 , -4.,4, ,/ ird., 14 i', ? J /0?-4. , ».1g.,A4 fil .tr‹  la.A. ,//.i4  v,..i-  , '4 414.F» ,1 4e ,/"..te  , f 46 'et, 4-0(xf e 4,164,  

I det på två rader avdelade Lå-åå har Rietz strukit öå och i stället 
lagt till ett å på första raden samt dragit ett tjockt streck över å-
ringen. Tydligen har han dock — med rätta — funnit den så åstad- 

1  Den best. formen ladi är enligt arkivarie Björklund den nu brukade. 
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komna formen något svårläslig; han har strukit den och i stället 
ovanför skrivit dit Lån. Det är alltså här, i tryckmanuskriptet, som 
den felaktiga formen kommit att föras in i Rietz ordbok. Redige- 
ringsfelet är lättförståeligt. 

Granskningen av Rietz primärmaterial visar sig i detta liksom i 
ett tidigare påpekat fall (se G. Holm i SyLm 1960, s. 129 f.) vara 
fruktbärande: den besvärliga formen /åä hos Rietz bör ändras till 

lan, med för moramål normal vokalism och med ä, som i moderna 
uppteckningar har sin motsvarighet i formen i östnor, Bälter 
Svens födelseby (se Bergfors aa, s. 151, 162). 

Msume 

La form dialectale dalkarlienne låd 'lada' chez Rietz. 

Dans le clictionnaire dialectal de Rietz figure le forme /åå du substantif 
lada (pl. -dur), originaire de la Dalecarlie de l'est. Cette forme låd, dont 
aucun autre exemple similaire ne se retrouve dans les registres du dialecte 
dalecarlien, a provoque de vives discussions dans les cereles scientifiques. 
Un examen å la fois du manuscrit de Rietz et de ses sources primaires 
dalecarliennes permet de resoudre le probleme de lad. La forme vient de 
celle de Mora lad qui figure dans une reponse å un questionnaire. Lad a 
ete forme par la suppression du cercle de å et de la lettre å dans la forme 
d'Älvdal /ååå. Dans la eopie imprimee, Rietz a voulu mettre å la place 
de cette forme lådd celle de Mora lad. Dans co 144d divise en deux, il a 
barre då et l'a remplace par un å sur la premiere ligne en månne temps 
qu'il tragait un trait sur le cercle du å. Il a evidemment trouve cette 
forme ainsi construite quelque peu difficile å lire; il l'a barree puis a 
&rit å la place, au-dessus, le lad errone. La forma låd doit par conse-
quent etre remplacee par lad avec vocalisme normal pour Mora et conso-
nantisme cormu lå-bas. 

1  Om ö-varianten Irnalf. e  se Levander, Dalmålet 2, s. 6 (med n. 4 s. 270 f.), 
Levander-Björklund, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 1 (1961), s. 18. 



Om svenska folkmål i Amerika 

Från Landsmåls- och Folkminnesarkivets 
bandinspelningsexpedition 1962 

Av FOLKE HEDBLOM 

1. Expeditionens bakgrund och tillkomst 

Det svensktalande Amerika har intill de senaste årtiondena ut-
gjort en icke obetydlig del av de människor som ha svenska språ-
ket till sitt modersmål. Vid sekelskiftet uppskattades de svensk-
talande amerikanerna till 1 1/2  million.' År 1930 redovisade sta-
tistiken i Förenta Staterna över 615 000 personer med svenska 
som modersmål.2  Härtill kom åtminstone något tiotal tusen i Ca-
nada. (Antalet personer av svensk härstamning intill andra led, 
oavsett språket, var över 1 500 000.) De svensktalande i Sverige, 
Finland och Balticum uppgingo vid denna tid till nära 6 1/2  mil-
lioner. Av alla människor med svenskt modersmål utgjorde alltså 
amerikasvenskarna ännu för 30 år sedan inte mindre än bortåt 10 
procent. Redan detta betydande antal — jämförbart med t. ex. 
Svenska Finlands dåvarande folkmängd i förhållande till landets 
hela befolkning — borde ha motiverat att svensk språkforskning 
ägnat dem sin uppmärksamhet. Så har emellertid inte skett i nå-
gon avsevärd utsträckning. 

Att svenskan i Amerika har en historia, som sträcker sig mer 
än 300 år tillbaka i tiden, torde dessutom vara mindre allmänt 
känt. Det svenska kolonisationsföretaget Nya Sverige vid Dela-
ware-flodens mynning var politiskt sett en kort episod, som bör- 

G. Andreen, »Det svenska språket i Amerika» (1900) s. 7. 
2  H. Nelson, »The Swedes and the Swedish Settlements in North America». 

I. Lund 1943 (Skr. utg. av K. Hum. Vetenskapssamf. i Lund 37) s. 49. — 
Detta arbete är av grundläggande betydelse för studiet av svenskarna i 
Amerika. (Del II. Atlas. Lund 1943.) 

8— 61153070 Sv. Landsmål 1962 
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jade med ankomsten av skeppen Kalmare Nyckel och Fågel Grip 
1638 och fick sitt slut genom holländarnas erövring av kolonien 
1655. Men svenskheten levde kvar i trakten i ytterligare ca 150 år 
trots växlande politiska regimer. Dess fäste var, på samma sätt 
som i senare tiders Amerika, framför allt den lutherska kyrkan. 
Denna leddes av präster som undan för undan sändes ut från 
Sverige. Då den siste av dem, Nils Collin, avled 1831, synes 
engelskan sedan länge ha trängt ut svenskan såsom kyrkospråk. 
Det får anses ovisst om vid den tiden någon mera än han betrak-
tade svenskan som sitt modersmål eller nyttjade den som familje-
språk. Den bekante Linné-lärjungen Pehr Kalm fann vid sitt 
besök 1748-49, att svenskarna i Nya 'Sverige »redan af kommit 
från den svenska som brukas i gamla Sverige, så att det snart 
blifver ett nytt språk». När Gustaf Unonius, den förste svenske 
nybyggaren i Wisconsin, som utvandrade från Uppsala 1841, be-
sökte städerna Philadelphia och Wilmington, det forna Fort 
Christina, omkring 1850, träffade han folk av svensk härstam-
ning som kunde erinra sig ett och annat svenskt ord från föräldra-
hemmet samt några utvandrare från Sverige som med svårighet 
uttryckte sig på sitt modersmål.3  Situationen är fullt analog med 
den som vi mötte på åtskilliga ställen i Amerika våren 1962. 

Trots svenskans utdöende i Delaware några årtionden innan 
vår tids stora folkvandring från Sverige till Amerika tog sin bör-
jan, synes man med ett visst fog kunna hävda, att vårt språks 
historia i Nya världen bildar en i stort sett obruten tradition. 
Under senare 1700-talet invandrade många svenskar till staterna 
i Nya England och på 1830-talet var det svenska elementet i New 
York så starkt, att man där 1836 grundade en svensk förening 
som allt fortfarande existerar.4  Redan under de första åren av 
nästa årtionde började den stora invandringsströmmen från Sve- 

3  G. Unonius, »Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvästra Amerika». 
Ups. 1861-62. II (2. uppl.) s. 437. — Litt. om Delaware-kolonien är 

omfattande. De viktigaste arbetena äro anförda av Nelson a. a. I s. 91 ff. 
Se om språkförhållandena s. 76 ff. Viktiga bibliografier äro C. V. Jaeo-
bowsky, »Litteraturen om Nya Sverige». Ymer 1937 s. 272 ff. och N. Ahn-
lund, »Nya Sverige i den historiska litteraturen». Hist. Tidskr. 1938 s. 218 ff. 

Nelson I a. 95. G. T. Rooth i The Swedish Pioneer Historical Quarterly 
XII, 2, 1961, s. 58. 
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rige att välla in i landet över New York och Boston. Den sökte 
sig vidare västerut mot de enorma, jungfruliga odlingslanden 
bortom de stora sjöarna och vid övre Mississippi, de lättodlade 
prärievidderna i Illinois och de bördiga lövskogarna i Minnesota. 
Och strömmen svällde med lavinartad hastighet. Redan 1860 voro 
svenskarna i Förenta Staterna över 18 000, 1870 — efter nöd-
åren i Sverige i slutet på 1860-talet — omkring 100 000 och vid 
sekelskiftet betydligt över en million. De genomförde, har det 
sagts, den största folkvandringen i Sveriges historia. Denna av-
tog inte förrän under första världskriget men hade praktiskt taget 
upphört redan före tillkomsten av de amerikanska lagar, de s. k. 
kvotlagarna, som på 1920-talet satte snäva gränser för invand-
ringen till Förenta Staterna. 

Bland emigranterna från Sverige var det på den tiden ytterst 
få som kunde något annat språk än svenska, och eftersom de i 
betydande utsträckning bosatte sig tillsammans och bildade egna 
kolonier både i städerna och på landsbygden, kom svenskan att bli 
deras modersmål även i Amerika. Man lärde barnen svenska och 
inrättade svenska skolor för dem, man hade svensk gudstjänst 
och svenska tidningar. Tiden före sekelskiftet var i stort sett en 
enspråkigt svensk period i Svensk-Amerikas historia. Efter hand 
som den andra generationen med sina i amerikanska skolor för-
värvade kunskaper i engelska växte upp, vidtog ett skede som 
utmärktes av tvåspråkighet, då svenska och engelska vägde ganska 
jämnt. Det varade intill första världskriget. 

Sedan 1920-talet har en successiv tillbakagång skett. Ar 1940 
hade antalet av dem som räknade svenskan som sitt modersmål 
sjunkit till ca 374 000 (inom USA) och för närvarande finner 
man dessa personer nästan uteslutande i de äldsta åldersgrupperna, 
de som redan ingått i pensionsåldern. I kyrkoförsamlingarna har 
engelskan så gott som helt trängt ut svenskan. Gudstjänst på 
svenska förekommer endast i obetydlig omfattning. Regelbunden 
svensk gudstjänst har jag under resan 1962 påträffat blott på 
ett enda ställe, i Rockford, Illinois. Den hålles i en enda av sta-
dens många f. d. svenska kyrkor de flesta söndagar på året. Från 
och med ingången av år 1963 upphör Augustanasynoden, Svenska 
kyrkans dotterkyrka i Amerika, att existera som svenskt kyrko- 
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samfund och uppgår i den allmänna lutherska kyrkan. Av de 
talrika svenska tidningarna återstår nu knappt ett tiotal. Även 
i de tusentals svenska föreningarna har man allt mer övergått till 
engelska, och svenskan har för flertalet blivit ett språk i andra 
hand, en del av minnena från det förgångna, utan betydelse för 
den dagliga kommunikationen. Den tid är inte avlägsen, då den 
enda svenska som talas i Amerika är den som lärts som ett främ-
mande språk i skolan eller som nyttjas av inflyttade rikssvenskar. 
Som signifikativt för nuläget må nämnas, att en av de största av 
det nuvarande Svensk-Amerikas tidningar, »Svenska Amerikana-
ren Tribunen» i Chicago, år 1962 utgår i en upplaga av ca 27 000 
exemplar men att man inom redaktionen räknar med att man 
om ett årtionde kommer att tvingas lägga ned tidningen. 

Det svenska språk som talas i Amerika och som lämpligen bör 
kallas amerikasvenskan,5  har rönt en förhållandevis ringa upp-
märksamhet i den språkvetenskapliga litteraturen.6  De smärre 
studier som publicerats ha nästan helt ägnats det bekanta »bland-
språket» med dess stora mängd av lånord och andra påverk- 

5  Jfr »estlandssvenska», »finlandssvenska». 
6  Några viktigare tryckta arbeten: G. Andreen, »Det svenska språket i 

Amerika». Sthlm 1900 (Verdandis Småskr. 87); R. G:son Berg, »Svenskan 
i Amerika». Språk och Stil IV (1904). Se äv. V s. 250 ff.; E. A. Zetter-
strand, »Engelskans inflytande på det svenska språket i Amerika». Ung-
domsvännen (Rock Island, Ill.) 1904 s. 179, 204, 243; A. Louis Elmquist, 
»Ett och annat rörande svenskan i Amerika». Språk och Stil XI (1911) 
s. 17 ff.; V. Berger, »Vårt Språk. Ett bidrag till kännedomen om engelska 
språkets inflytande på svenska språket i Amerika». Rock Island 1912; 
»Svensk-amerikanska språket». New York 1934; »Svensk-amerikanska språ-
ket». Nysvenska Studier XV (1935) s. 1 ff. — Dessutom finnas bl. a., såsom 
lie. Hasselmo haft vänligheten meddela mig, opublicerade avhandlingar rö-
rande engelskans inflytande på amerikasvenskan av W. W. Gustafson (New 
York University 1929) och N. Hasselmo (Harvard University 1961). -- Vik-
tiga synpunkter på svenskans tillbakagång såsom mätare av amerikanise-
ringsprocessens förlopp anföras av H. Nelson i a. a. s. 368 ff. — Om språk-
skiftet inom de svenska kyrkorna, särskilt Augustana, se kap. »The Problem 
of Language» i G. M. Stephenson, »The Religious Aspects of Swedish Im-
migration». Minneapolis 1932 s. 458 ff. — En omfattande samling eng. lån-
ord, främst från svenskan i Chisago Lake, finns i W. G. Johnson, American 
Loanwords in American Swedish. I: Scandinavian Studies presented to G. T. 
Flom. Ed. by H. Larsen and C. A. Williams. Urbana, Ill. 1942. 
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ningar från engelskan. För en större allmänhet har den väl tidi-
gare oftast blivit känd genom skämtlitteraturen och tidningarnas 
förströelsespalter, särskilt i den amerikasvenska pressen. De exis-
terande tryckta texter som återge amerikasvenskt talspråk ha i 
regel tillkommit i underhållningssyfte, och äro därför oftast 
späckade med roande överdrifter.7  

Till de i Sverige mest uppmärksammade försöken att i allvar-
ligt syfte återge amerikasvenskt talspråk hör författaren Vil-
helm Mobergs bekanta romanserie om emigrationen.8  Mobergs 
behandling av amerikasvenskarnas språk har emellertid i dags-
pressen utsatts för kritik av norskamerikanen Einar Haugen,9  
professor i skandinaviska språk vid University of Wisconsin, 
samt av den amerikasvenske författaren Arthur Landfors,1  Bos-
ton, Massachusetts. Kritiken gäller i båda fallen främst Mobergs 
sätt att återge de engelska inslagen i immigranternas talspråk. 
Av denna pressdebatt syntes det bl. a. framgå, att man på 
amerikasvenskt håll är klart medveten om att det i fråga om 
amerikasvenskan existerar vissa normer eller mönster. Landfors 
skriver bl. a.: »Hemmasvensken tror ibland att vi svensk-ameri-
kaner blandar in engelska ord litet här och var, när det så 
faller sig. Detta är alldeles oriktigt. Här finns regler som skapats 
av bruket.» 

Däremot synas inga invändningar ha gjorts mot den andra si- 
dan av Mobergs behandling av sina emigranters tungomål, dess 
starka inslag av den småländska hembygdens folkmål. I detta 
hänseende har han kunnat arbeta med den inf öddes obestridliga 
sakkunskap. 

Det är självfallet i första hand denna senare sida av det 
amerikasvenska talspråket som intresserar svensk folkmålsforsk- 

7 Se bl. a. Ernst Skarstedt, »Svensk-amerikanska folket i helg och 
söcken». Sthlm 1917, s. 435 ff. och där anförd litt. En text av denna art 
finns också i P. Waldenström, »Genom Norra Amerikas Förenta Stater». 
Sthlm 1890 s. 271 ff. 

»Utvandrarna» 1949, »Invandrarna» 1952, »Nybyggarna» 1956, »Sista 
brevet till Sverige» 1959. 

9  I Svenska Dagbladet 11/5, 3/6 och 2/12 1960; Mobergs svar 22/5, 
9/6 och 23/12 1960. 

1  Sv.D. 12/7 1961. 
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ning och som föranlett årets bandinspelningsexpedition till För-
enta Staterna. Detta intresse är ingalunda nyväckt utan är av 
gammalt datum. 

Inom många länder i Europa och bland språkforskare av 
europeisk härstamning i Amerika, har man sedan länge intresse-
rat sig för emigrantdialekterna, »the colonial dialects» eller »the 
immigrant dialects». Bland dem har särskilt den s. k. pennsyl-
vaniatyskan, »Pennsylvania Dutch», rönt stor uppmärksamhet 
och har fått en ingående behandling i den vetenskapliga littera-
turen. De norska emigranternas språk har ägnats en grundlig 
och omfattande undersökning av den ovannämnde professor 
Einar Haugen, som för närvarande torde vara en av de främsta 
kännarna av emigrantspråkens och emigrantdialekternas särskilda 
problematik. Huvudresultaten av sina undersökningar av norskan 
har han sammanfattat i verket »The Norwegian Language in 
America. A study in bilingual behavior» (I—II, Oslo—Philadel-
phia, Pa., 1953). Karakteristiskt för detta arbete är att de språk-
liga fenomenen studeras mot bakgrunden av de specifika för-
hållanden som råda i emigrantsamhället; språket uppfattas som 
en yttring av emigranternas hela, säregna livssituation. En så 
djupt inträngande undersökning med så fint nyanserade och i de-
taljerna så initierade iakttagelser är knappast möjlig att genom-
föra för någon annan än den som kan bygga på egen erfarenhet 
såsom medlem av ett dialekttalande och tvåspråkigt emigrantsam-
hälle av gammaldags typ. 

Från svenskt håll har intill nu inga undersökningar gjorts 
rörande våra dialekter i Amerika. Inom Landsmåls- och Folk-
minnesarkivet har man dock sedan flera årtionden känt under-
sökningar i Amerika som en uppgift fallande under institutionens 
ansvar, och man har övervägt möjligheterna att göra uppteck-
ningar där ute. Detta höll på att leda till resultat, när den nu-
varande arkivchef en Dag Strömbäck under åren 1937-39 var 
professor vid University of Chicago. Han begärde ett anslag 
för grammofoninspelning av svenska dialekter i Mellanvästern, 
men måste på grund av andra åtaganden avstå från planerad 
resa i svenskbygderna. Vid sitt tillträde till chefsposten vid arki-
vet 1940 angav han undersökningarna i Amerika som en av insti- 
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tutionens angelägna arbetsuppgifter. Strömbäcks efterträdare i 
Chicago, professor Gösta Franzén, som medarbetade i arkivet på 
1930-talet, har också gjort vissa förberedelser för fältarbeten och 
har för arkivledningen framhållit angelägenheten av snara under-
sökningar. Sedan den moderna bandinspelningen ersatt den i fält-
arbetet omständligare och tekniskt besvärligare direktinspelningen 
på grammofonskivor samt arkivet dessutom hunnit anskaffa en 
förstklassig utrustning och vunnit en vidsträckt erfarenhet av 
metoder och problem i fältarbetet, ha också betingelserna för 
företaget blivit betydligt gynnsammare än tidigare. 

Efter ansökningar hos Konung Gustav VI Adolfs fond för 
svensk kultur och Magnus Bergvalls Stiftelse erhöll Strömbäck 
hösten 1961 anslag å sammanlagt 28 500 kronor för inspelning av 
svenska dialekter i Amerika. Uppdraget att genomföra expeditio-
nen gavs åt mig såsom ledare för arkivets fonogramavdelning och 
avdelningens tekniske assistent ingenjör Torsten Ordhis. 

Det stod från början klart, att det här inte kunde bli tal om 
en bred och systematiskt genomförd undersökning av svenskan 
i Amerika i stil med Haugens norska undersökning, utan endast 
om att under begränsad tid och på ett begränsat geografiskt om-
råde insamla ett autentiskt material. Under vintern 1961-62 gjor-
des förberedelser som dels gällde den tekniska utrustningen — 
bl. a. underkastades arkivets inspelningsbil en omfattande över-
syn — och dels organisationen av resan samt anskaffningen av 
medhjälpare och intervjuobjekt, »sagesmän», i Amerika. Det se-
nare skedde främst genom n artiklar i pressen både i Sverige och 
Amerika; r7te många inkomna breven visade tidigt att intresset 
var stort. I Amerika gjordes motsvarande förarbeten av professor 
Gösta Franzén i Chicago och av fil. lic. Nils Hasselmo, lärare i 
svenska vid Augustana College i Rock Island, Illinois De sökte 
bl. a. kontakt med svenska landskapsföreningar och andra lik-
nande organisationer. Bland dem som då gjorde betydelsefulla 
insatser såsom rådgivare och främjare av företaget på skilda sätt 
må nämnas prof. Einar Haugen, Madison, Wisconsin, dr Nils 
William Olsson, U.S. Embassy, Oslo, Amerikanska Ambassaden 
i Stockholm, särskilt kulturattachén Robert W. Lindvall, och 
Tekniska avdelningen vid Sveriges Radio. 
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2. Resans yttre förlopp 

Expeditionen lämnade Uppsala i arkivets inspelningsbil den 
15 mars 1962. I Oslo embarkerade vi ångaren »Stavangerfjord», 
som förde oss över till New York, där den lokale chefen för Sve-
riges Radio, red. Claes Dahlgren, lämnade oss värdefull assistans, 
bl. a. vid tullbehandlingen av den omfattande tekniska utrust-
ningen. 

Den första upptagningen gjordes redan dagen efter vår an-
komst i Fairfield, Connecticut, strax nordväst .om New York, med 
en svenska i andra generationen som sagesman. Nästa inspelning 
skedde inne i New York, hos en bemärkt affärsman med kontor 
i skyskrapekvarteren på nedre Manhattan, utvandrare från Väs-
tergötland 1909. Han hade inte talat svenska under en samman-
hängande period av 35 år, vilket uppenbarligen varit av bety-
delse för den relativa fåtaligheten av engelska lån i hans språk. 
Han bevarade åtskilliga drag av gammalt falbygdsmål. Resan 
fortsatte samma dag västerut längs de stora motorvägarna mot 
Chicago. 

I och med ankomsten till Chicago hade vi nått vårt egentliga 
arbetsfält, Mellanvästerns stater, där den största sammanhäng-
ande svenskbygden inom Förenta Staterna är belägen. Det hade 
redan från början synts oss självklart, att en till tiden så be-
gränsad expedition i första hand måste koncentrera sitt arbete 
dit, särskilt till Illinois och Minnesota. Dessa båda stater repre-
sentera tillsammans en yta nära nog så stor som Sveriges, och 
deras Sverige-födda befolkning uppgick 1950 till över 100 000 
personer.2  Härtill kommo svenskarna i andra och tredje genera- 
tionerna. • 

Vi började arbetet inom Chicago och dess förorter med prof. 
Franzén som ciceron oh medhjälpare. Under de två följande 
veckorna besökte vi bl. a. några av stadens många svenska ålder-
domshem, där Franzén och hans maka, fil. kand. Karin Franzén, 
tidigare hade utvalt lämpliga sagesmän bland pensionärerna. Vi 
mottogos överallt med största intresse och välvilja både av hem-
mens föreståndare och av de berörda sagesmännen själva. De voro 

2  »Almanack för Svensk-Amerika» 1962. 15: de arg. E. Sylvan, New York. 
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Fig. 2. De viktigaste inspelningsorterna på vårt arbetsfält i Illinois och Minnesota. 

uppenbarligen glada att få berätta om sina skiftande, ibland dra-
matiska, livsöden i Sverige och Amerika. Vi deltogo också i en 
sammankomst i svenska Vasa-logen Kronan, där Franzén introdu-
cerade oss och vår uppgift i Amerika och jag berättade om våra 
dialektarbeten i Sverige. Ordeus illustrerade framställningen med 
grammofoninspelningar. Samvaron med logens medlemmar gav 
oss åtskilliga uppslag och kontakter av värde för det fortsatta 
arbetet. 1 Chicago med omnejd inspelades ett 30-tal personer re- 
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Fig. 3. Inspelningsbilen under en upptagning i Batavia, Ill., en villastad av för 
Mellanvästern karakteristiskt utseende. 

presenterande skilda svenska landskap. Av dessa voro en del bo-
satta i förstaden Batavia, där de svenska emigranterna till större 
delen kommit från Västergötland och Halland. Med tacksamhet 
minnas vi den generösa hjälp som gavs oss av den där bosatte 
affärsmannen Erik Ridderstedt. Tack vare hans goda förberedel-
ser kunde vi mycket snabbt besöka en rad sagesmän i deras hem. 
Bland dem må här särskilt erinras om en charmerande och klar-
tänkt 89-årig kvinna, som 1903 hade utvandrat från trakten av 
Varberg och allt sedan dess bott i sitt hus i Batavia. Hon be-
rättade på ett intressant och delvis mycket ålderdomligt mål (som 
t. ex. bevarade personböjning av verben av typen vi spunnom, 
vi vävdom) om livet i hennes gammaldags föräldrahem vid sekel-
skiftet. — Denna första tid i Chicago var betydelsefull ur flera 
synpunkter. Inte minst viktigt var det, att vi där med Gösta 
Franzén som erfaren mentor fingo vänja oss vid den för oss 
ovana amerikanska samhällsmiljön. Det var med betydligt ökad 
tillförsikt och säkerhet vi sedan fortsatte vår färd. 
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Från Chicago gjorde vi ett kort besök vid University of In-
diana, Bloomington, Indiana, där jag höll en föreläsning om det 
folkloristiska fältarbetet i Sverige och besökte universitetets folk-
minnesarkiv (ledare prof. Richard M. Dorson) och dess fonogram-
institut (direktor G. List) som båda sedan länge haft förbindelser 
med arkivet i Uppsala. I mitten av april gick vår resa vidare till 
Rockford, Ill., ett känt svenskcentrum väster om Chicago, där vi 
gästfritt togos emot av stadens Swedish Historical Society, repre-
senterat av redaktör Herman G. Nelson och Mr. Martin R. Wall, 
svenskar i andra generationen. Med dem som ciceroner gjorde vi 
under fyra dagar inspelningar i denna fortfarande mycket svensk-
präglade stad, där man ännu ser svenska namn på affärsskyl-
tarna, av typen Lundquists Grocery och Ericksons Drugstore och 
där det, som nämnt, ännu förekommer regelbunden gudstjänst 
på svenska. På påskdagens morgon bevistade jag en sammankomst 
i »svenska söndagsskolan», som här inte bestod av barn utan av 
äldre män som samlats för bibelstudium på svenska. Deras språk 
var dock inte i någon högre grad präglat av dialekt. Ännu så 
sent som på 1920-talet var det svenska elementet i stadens östra 
del så starkt att även utomstående ibland funno för gott att lära 
sig svenska. Vi spelade bl. a. in en neger, som på den tiden hade 
varit skoputsarpojke på 7: de gatan (»Svenska Snusgatan»). Ef-
tersom hans kunder i gemen inte förstodo något annat än svenska, 
måste han lära sig tala deras språk. Han hade nu annat arbete 
men kunde fortfarande begripa och hjälpligt uttrycka sig på 
svenska. 

Efter besöket i Rockford flyttade vi för en vecka vårt hög-
kvarter till Augustana College i Rock Island vid Mississippi, där 
lie. Hasselmo tog hand om ciceronskapet, och där vi gästfritt 
mottogos av presidenten dr C. Bergendoff. Vi gjorde några upp- 
tagningar i grannstäderna Moline och Davenport och koncentre- 
rade oss sedan på den gamla svenskbygden kring samhällena 
Bishop Hill och Galva, sydväst därom, ute på prärien. Den mest 
bekanta bosättningen är Bishop Hill, det egendomligaste av alla 
svenska samhällen i Amerika, grundat genom gruppkolonisation 
1846 av den religiöse svärmaren Erik Jansson från Biskopskulla 
socken i Uppland. 1 början på 1840-talet åstadkom han i Häl- 
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Fig. 4. Från bygatan i Bishop Hill. Till höger »Klockbyggningen» och andra 
stora hus av tegel för kolonisterna gemensamma bruk. Till vänster 

inspelningsbilen. 

singland en väckelserörelse, som snart antog våldsamma former 
och bragte dess anhängare i konflikt med myndigheterna. Erik 
Jansson flydde till Amerika, följd av inalles ca 1 500 menings-
fränder, främst från Hälsingland och angränsande landskap. De 
grundade där kolonien Bishop Hill, som utformades som ett slags 
religiöst-kommunistiskt samhälle där all egendom skulle vara ge-
mensam, en samhällsform som dock inte kunde upprätthållas 
länge efter Janssons död 1850. Efter kolonisamhällets upplösning 
1862 flyttade åtskilliga av svenskarna ut och folk av andra natio-
naliteter drog in.3  Men ännu finns det mesta av miljön från 
kolonitiden kvar, kyrkan och de stora tegelbyggningarna för ko-
loniens gemensamma liv, såsom smedja, bageri, mejeri samt den 
monumentala »Klockbyggningen» med ett tornur som gjordes av 

3  Om Erik Jansson och Biskop Hill finns det en omfattande litteratur. 
Här må endast hänvisas till ett av huvudarbetena, George M. Stephenson, 
»The Religions Aspects of Swedish Immigration». Minneapolis 1932, a. 49 ff. 
och där anf. Ett. 
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hälsingarna själva, och vars timslag än i dag mäta tidens gång 
för deras ättlingar. Endast ett ringa fåtal av dessa finns dock 
kvar, och ännu färre äro de som kunna tala svenska. Men även 
dessas dagliga språk, familjespråk, är numera engelska. Hos ett 
par tvillingsystrar, representerande tredje generationen, funno 
vi hälsingemål av äldre typ bevarat, en upptäckt desto mera gläd-
jande som man redan för flera årtionden sedan trott svenskan 
vara utdöd bland de yngre i Bishop Hill.4  

Tvillingsystrarna, födda 1906, ha vuxit upp i Bishop Hill och 
tillhöra uppenbarligen samhällets kulturellt ledande skikt. Deras 
modersmål är numera en perfekt amerikansk engelska. Men i de-
ras barndomshem talade man bara svenska, »Bishop-Hill-svenska», 
som de själva sade. Det var detta språk som förr allmänt hade 
talats av folket i kolonien. Engelska hade de lärt sig först i sko-
lan. Om sin språkliga belägenhet under den första skoltiden be-
rättade de, att de en dag hade kommit hem och frågat sin mor: 
»Språkei vi svenska hell språker vi engelska» Vi kunna-nt säga 
skillnan!» Det väsentliga i deras svenska var en delvis ålderdom-
lig sydhälsingska. Deras mormor kom från Hanebo sn och deras 
far, som minderårig, från Mo. Deras tal var ledigt och obesvärat 
och de upprätthöllo skillnaden mellan svenska och engelska bättre 
än andra svensktalande i samhället. Övriga kolonistättlingar som 
vi hörde tala svenska hade svårare att uttrycka sig. De svensk-
talande som flyttat in från Sverige (Häls., Gästr., Dalarna) före-
trädde i allmänhet yngre eller utjämnade former av respektive 
mål. 

Vi lämnade Illinois den 1 maj och färden gick norrut till Madi-
son i Wisconsin, där vi under några dagar gästade professor och 
fru Einar Haugen. Jag höll en föreläsning vid universitetet och 
medverkade vid några seminarier. Därvid demonstrerades också 
inspelningsbilen med biträde av ingenjör Ordkus. Den väckte all-
mänt intresse och tycks ej ha någon motsvarighet där ute. Av 
stort värde var att jag här fick tillfälle att på grundval av våra 
redan gjorda inspelningar med Haugen diskutera frågor om 
metoder och principer i vårt fortsatta arbete. 

Efter att ha gjort en upptagning söder om Madison fortsatte 

4  Nelson 1 s. 160 ff. 
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Fig. 5. Från Cambridge, Minn. Hilma Bobst och Amanda Berglund (som vän-
der ryggen till), utvandrare från Torp i Medelpad 1903, lyssna på sig själva. 

vi västerut in i Minnesota, där Minneapolis blev vårt egentliga 
högkvarter för resten av resan. Stor hjälpsamhet visades oss här 
av föreståndaren för American Swedish Institute Mr. Elmer Al-
binson och en rad andra svenskar inom och utom institutets krets. 
Institutet, som har sina lokaler i en donerad miljonärsvilla i prå-
lig 90-talsstil, utgör central för svenska sammankomster; land-
skapsföreningar, utställningar och annan svensk kulturverksam-
het. Intresserat bistånd lämnades oss också av t. f. professorn i 
skandinaviska språk vid University of Minnesota, norskättlingen 
Marion Nelson. De första dagarna gjorde vi upptagningar bland 
föreslagna sagesmän i staden, däribland på ålderdomshemmet 
»Augustana Home for the aged», men vi reste snart ut på lands-
bygden. Erfarenheterna från Illinois hade nämligen lärt oss, att 
det även i Amerika i regel är på landsbygden man har att söka 
den äldre och bäst bevarade traditionen, i detta fall de mest ge-
nuina svenska folkmålen. 

Vårt närmaste operationsområde blev den genom Vilhelm Mo- 
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bergs romaner numera så bekanta trakten kring Chisago Lake, 
nordöst om Minneapolis, begränsad i öster mot Wisconsin av St. 
Croix-floden. Den är alltjämt en av de tätaste svenskbygderna i 
Amerika, en nejd där även naturen i hög grad påminner om 
Sveriges, ett mjukt böljande landskap uppfyllt av ett system av 
sjöar, åtskilda genom långsmala näs och uddar och omgivna av 
låga, gröna stränder. Här och var ser man dungar av lövträd, 
rester av den skog av ek, lönn, ask etc. som täckte landet vid de 
svenska »settlarnas» ankomst på 1850-talet. Redan år 1850 grun-
dades i denna trakt det första svenska nybygget i Minnesota. 
Bygdens svenska prägel möter redan i huvudorten Lindström, 
där flertalet affärsskyltar ännu bär svenska namn. Jag gick in i 
»Lanz' Hardware-Store» och tilltalade järnhandlaren på svenska 
och fick svar. Inom en kort stund hade tre-fyra kunder, alla 
äldre män, kommit in och alla kunde ta del i konversationen; den 
gick knaggligt i början men blev snart livlig. Jag fick på så sätt 
flera goda adresser. Vid landsvägarna utanför den lilla staden 
var det svenska familjenamn på de allra flesta brevlådor. 

I den svenska som här talades dominerade småländskan. De 
flesta nybyggarna kommo från Kronobergs län; dessa beräknas 
1855 ha uppgått till 60% av befollmingen5  och man har kallat 
trakten »Amerikas Småland». Av de personer i andra generatio-
nen, som vi spelade in här, talade flera en synnerligen väl bevarad 
småländsk dialekt. Inte mindre intressant var innehållet i deras 
skildringar av pionjärtidens hårda villkor och primitiva livs-
former. Man bodde till en början i jordkulor, »dug-outs», täckta 
med bark och ris eller i enkla stockskjul. Utan andra verktyg än 
yxa och spade förvandlade man den täta lövskogen till bördig 
åker. Stenarna sprängde man genom att elda kring dem och slå 
på kallt vatten. Man skar sin säd med skära och tröskade den med 
slaga på sjöns is. Man fick gå klädd i skjorta och byxor av hjort-
skinn tills man fått råd att köpa får och kunde spinna och väva. 
Men mat var det gott om tack vare jakt och fiske. Vid sjukdom 
fanns ingen läkarhjälp att få; man fick lita till grannen eller 
till »kloka» eller trollkunniga personer. Man koppade och stämde 
blod. Även folktron följde i viss utsträckning med till Nya värl- 

5  Nelson 1 s. 192. 
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Fig. 6. Menzer Olson, farmare invid staden Lindstrom, en fin representant för 
de svensktalande smålänningarna i tredje generationen utanför sitt hus vid 

stranden av en av Chisago-sjöarna. 

den — både förgörning och gengångare berättade man om — men 
den blev av allt att döma snart uttunnad i den nya miljön. 

Lika svenskt som Chisago County var en gång det angrän-
sande Isanti County med huvudorten Cambridge. Det har koloni-
serats av dalkarlar från Orsa, Rättvik, Venjan m. fl. socknar 
samt av hälsingar, medelpadingar och andra norrlänningar. Men 
här tycks svenskan numera ha en svagare ställning än i Chisago 
County. I Cambridge spelade vi in medelpadingar i första genera-
tionen och dalkarlar i tredje. De senare hade, sedan deras föräld-
rar dött, inte talat svenska regelbundet på många år och hade 
därför till en början vissa svårigheter att aktualisera språket. 
Omkring 1920 hade dock det dalska elementet i denna trakt va-
rit så dominerande, att nykomlingar som talade annan svenska 
ofta lärde sig dalmål.° Ortnamnet Dalbo vittnar också om nybyg-
garnas ursprung och man har kallat området »Amerikas Da- 

6  Nelson I s. 19. 

9— 61153080 Sv. Landsmål 1962. 



130 FOLKE HEDBLOM 

Fig. 7. Efter upptagning i Minnesotas Älvdalen, vid Mille Laes Lake. Från hö-
ger: Axel Olson, hans broder Peter samt kusinerna Minnie Samuelson och Anna 

Olson, alla av andra generationen. 

larna».7  Dock var det hälsingska elementet ställvis mycket fram-
trädande. Svenska språket sades tidigare ha haft en så stark ställ-
ning att även många av de tyskar som då bodde där lärde sig 
tala svenska. Då vi själva besökte »tingshuset» (the Court buse) 
i Cambridge kunde vi där tala svenska med tjänstemännen i näs-
tan varje rum! Många av dem härstammade från Hälsingland. 

Andra företrädesvis av dalfolk koloniserade områden finner 
man längre norrut i Minnesota, inom den region där lövskogen 
avtar och barrskogen tar vid; ett moränlandskap av nordsvensk 

7 1 en av gårdarna vid Cambridge, Minn., funno vi en handskrift skriven 
av den nuvarande farmarens farfar, där denne skildrar sin resa från Venjan 
till Amerika 1869 och sitt sökande efter land på skilda ställen, innan han 
slog sig ned här i Maple Ridge. Den har nu förvärvats av Am.-Swed. Inst. 
i Minneapolis. Även i en familj i Rockford, Ill., träffade vi på ett motsva-
rande manuskript av en utvandrare från Västmanland. I båda handskrifterna 
fanns det en del dialektdrag. Det existerar tydligen åtskilligt för forskningen 
värdefullt arkivmaterial i gamla hem i Svensk-Amerika. Dess tillvaratagande 
bör vara en angelägen uppgift för alla fältforskare där ute. 
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karaktär. Vid sydöstra hörnet av den stora sjön Mille Lacs Lake 
ha utvandrare från Älvdalen koloniserat en hel »section» ( = 640 
acres dvs. ca  256 hektar eller ca 512 tunnland i svenskt mått). Vi 
spelade bl. a. in ett samtal mellan två ca 75-åriga bröder av andra 
generationen. Befolkningen där hade i deras barndom bara be-
stått av älydalskarlar och indianer. Indianerna var goda och på-
litliga grannar; gjorde man dem en tjänst var de tacksamma och 
kom alltid med gengåvor, oftast jaktbyte, hjortkött, hudar och 
annat. De mindes att indianbarnen t. o. m. varit med och dansat 
kring julgranen! Bröderna nyttja fortfarande sitt älvdalsmål 
ibland, när de träffa varandra eller andra älvdalingar, men mest 
för nöjes skull. I regel tala de engelska; det går lättast numera. 
En av huvudorterna i denna trakt är Mora, som trots sitt namn 
inte varit något centrum för dalkarlar, men även där gjordes en 
inspelning av ålderdomligt älvdalsmål. Också i de djupa, glest 
bebyggda barrskogsområdena längst norrut i Minnesota, vid 
gränsen till Canada, finns det bosättningar av dalkarlar bl. a. vid 
gränsstaden International Falls. Av de sex personer vi spelade in 
där, voro fyra från Järna sn. 

Också i trakten väster om Minneapolis besökte vi en rad sven-
ska bosättningar, några inom lövskogsområdet närmast staden, 
andra på prärien längre västerut. Här deltog lic. Hasselmo i vårt 
arbete under fyra dagar och gjorde en värdefull insats genom 
att resa före oss och anskaffa sagesmän. I Carver County vid 
Minnesota River, strax sydväst om staden, ha bl. a. utvandrare 
från Västergötland slagit sig ned redan på 1850-talet. I West 
Union spelade vi in en 76-årig sonson till en av de nybyggare 
som kom dit 1856. Han bevarade många västgötska drag i sitt tal. 
Hans mor var det första barn som samma år föddes i kolonien. 
Hennes mor hade kommit från Småland och fadern från Väster-
götland. Även de hade haft indianerna till goda grannar. Från 
denna trakt finns det många svenskminnen samlade i Carver 
County Historical Museum som man med stolthet demonstrerade 
för oss. Även det tyska folkelementet är här betydande. 

Nordväst och väster om Minneapolis, vid Buffalo, Cocato, 
Stockholm och Dassel, ha många värmlänningar, särskilt från 
Östmarks sn, slagit sig ned på 1860-talet. Vi spelade in sex per- 
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Fig. 8. Karl E. Strand, Chisago Lake, östgöte av andra generationen, har själv 
brutit upp sin farm ur vildmarken och har varit med om skörd med lie för-

sedd med »eradle». 

soner av andra och tredje generationerna, den äldste född 1876.8  
Vid en av bosättningarna har man döpt sin kyrka till »Ostmark 
Lutheran Church». En del av dessa förstklassiga sagesmän8  be-
rättade utförligt och levande och på ett synnerligen väl bevarat 
östmarksmål om pionjärtidens människor och levnadsförhållan-
den. I deras nybyggarkultur fanns det tydliga värmlandsfinska 
inslag, såsom t. ex. bad i rökbastu. 

Ett stycke längre åt sydväst, vid Lake Lillian, där skogsbygden 
fläckvis börjar övergå i prärie, träffade vi återigen dalkarlar. En 
av dem, 52-årige tredje-generationaren Stanley Lynn, må särskilt 
nämnas. Han var inte hemma då vi anlände utan befann sig långt 

8  När det gäller språket räknas här, i överensstämmelse med Haugens 
förfaringssätt, till första generationen de emigranter som vid sin utvand-
ring voro 15 år gamla och därutöver. Till andra generationen räknas dels 
de som äro födda i Amerika, dels de som vid sin ankomst dit voro högst 
14 är. Tredje generationen utgöres av andra generationens barn. 

För värdefulla anvisningar på sagesmän frän östmark tackar jag fil. dr 
Carl-Erik Måwe, Växjö. 
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ute på prärien sysselsatt med att »planta corn», att så majs, med 
sin stora traktor spänd för tre såningsmaskiner. Vi körde ut dit 
med inspelningsbilen och Lynn tog sig trots brådskan en kort 
rast. Ett samtal kom snart igång, hans språk bevarade en del drag 
från hans farfars Gagnefsmål och i brist på bättre studiolokal 
satte vi oss i hytten på en lastbil som fanns i närheten. (Den 
starka blåsten på prärien gjorde det omöjligt att hålla till utom-
hus.) Mikrofon och kabel förenade oss med inspelningsbilen och 
det blev en bra intervju på ca 10 minuter, en inspelningssituation 
som vi svårligen skulle ha klarat utan vår inspelningsbil med dess 
kraftverk och långa mikrofonkabel. — Vi gjorde också upptag-
ning hos hans granne, en yngre emigrant från Mockfjärd. Av in-
tresse var här även den svenska som talades av dennes hustru, dot-
ter till en tysk mor och en engelsk far. Hon hade måst lära sig 
svenska för att kunna tala med sin svärmor som under många år 
bodde i familjen. 

Väster om Mille Lacs Lake och norr om staden Alexandria 
(där den bekanta runstenen från byn Kensington förvaras) lig-
ger Parkers Prairie township. Där växla skog och öppen prärie 
och där ha svenskar från Sydsverige, Härjedalen och andra lands-
delar tagit land alltsedan slutet på 1860-talet. De utgjorde på 
1920-talet ca hälften av befolkningen i trakten.1  Vi träffade där 
en 65-årig man, som på utjämnad sydsvenska berättade om sina 
morföräldrars ankomst hit 1867. De kommo från Blekinge. Det 
fanns inga vita bebyggare här före dem. De kommo körande i en 
vagn dragen av oxar, en s. k. »prärieskonare», man, hustru, sju 
barn och en gammal farmor. När de körde över en bäck, välte 
hela lasset. De måste övernatta ute, farmodern dog på natten och 
blev begravd på platsen. När de kommo fram, var det för långt 
lidet på hösten för att bygga något stockhus, och de grävde i stäl-
let en jordkula i en backe. Där bodde de över vintern; ett barn 
dog och ett föddes. De voro de enda bofasta människor som funnos 
på ca 160 km däromkring. De hade inte mer än en ko och litet 
proviant med sig. Men indianerna hjälpte dem med jakt och de 
behövde inte svälta. Följande år kommo fler nybyggare och 1871 
bildade man en församling. — Denne vår sagesman var utrustad 

1  Nelson 1 s. 231. 
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Fig. 9. Bultvagn i museet i gamla kyrkan i Vasa, Minn. 

med ovanligt gott minne och starkt intresse för ortens tradition 
och historia. Han berättade för oss om den gamla tidens männi-
skor och samhälle, som ända in på 1900-talet tycks ha varit 
strängt bundet av gammalsvensk tradition, både ifråga om samhälls-
liv och kyrklig sed. Präst och kyrkvärdar utövade en rigorös kyrko-
tukt med förhör inför kyrkorådet och avstängning från nattvar-
den som korrektionsmedel. Kyrktagningsseden hölls länge levande, 
och begravningarna skedde efter en utdragen ritual med ålder-
domliga inslag. 

De sista upptagningarna i Minnesota gjordes i de gamla svensk-
centra Vasa och St. Peter, söder om Minneapolis. I Vasa grunda-
des det första nybygget 1853 av en grupp svenskar ledda av den 
bekante Hans Mattson från Kristianstad, under inbördeskriget 
1861-65 befordrad till överste och en av sin tids mest framstå-
ende svenskar i USA. Två år senare anlände prästen Erik Nore-
ljus från Hälsingland, känd som en av Augustanasynodens grun-
dare. Det var främst utvandrare från Skåne och Götaland i 
övrigt samt svenskar från andra stater i USA som utgjorde de 
tidigaste nybyggarna i Vasa. På anmodan av vår ciceron hade 
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några av deras ättlingar samlats i gamla kyrkan, som nu är mu-
seum, med en mängd redskap och föremål från nybyggartiden, 
bl. a. en vagn med hjul av massiva träskivor, och där, i ett litet 
förrum, gjorde vi upptagning av sex sagesmän av andra genera-
tionen, de flesta av småländsk eller skånsk härstamning. En del 
av dem ha för länge sedan upphört att nyttja svenskan i vardags-
lag och kunna därför endast uttrycka sig med svårighet. 

St. Peter är i amerikasvenska sammanhang mest känt som säte 
för högskolan Gustavus Adolphus College. Det första svenska ny-
bygget här anlades 1853 och trakten är till betydande del befol-
kad med svenskättlingar, flertalet från södra Sverige. Vi spelade 
in fem personer i olika generationer, den yngste född 1919. Deras 
språk var dock i stort sett av yngre typ. 

Därmed avslutades upptagningarna i Minnesota och vi åter-
vände med inspelningsbilen via Chicago längs motorvägarna till 
New York. Där togs bilen åter ombord på »Stavangerfjord», som 
avgick den 20 juni. Ordkis följde med och körde sedan bilen från 
Oslo tillbaka till Uppsala, dit han återkom den 1 juli. 

Själv hyrde jag en mindre bil och reste söderut till Washington 
D.C., där jag besökte svenska ambassaden och det stora kongress-
biblioteket, Library of Congress. Detta innehåller bl. a. ett inspel-
ningsarkiv som torde vara ett av de största i världen. Man har 
där under de senaste åren gjort synnerligen ingående tekniska 
undersökningar rörande lagringsdugligheten av skivor och band 
av olika slag, förvarade under olika villkor ifråga om tempera-
tur, luftfuktighet etc. Jag fick tillfälle att diskutera dessa och 
andra frågor med olika tjänstemän samt studera samlingar och 
apparater. Jag gjorde vidare ett besök i de fonetiska laborato-
rierna vid National Institutes of Health, ett medicinskt forsk-
ningscentrum av gigantiska mått. 

Därefter ställdes färden norrut efter östkusten. I Boston be-
sökte jag den här tidigare citerade amerikasvenske diktaren 
Arthur Landfors, bördig från Norrbotten, och bl. a. känd för sin 
1962 i Sverige utgivna diktsamling »Träd som bara grönska». 
Efter överläggningar med honom om den svenska kolonien New 
Sweden i norra Maine, ej långt från gränsen till Canada, fort-
satte jag dit upp. Detta samhälle anlades 1870 och följande år 
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genom gruppkolonisation under ledning av W. W. Thomas, en 
tid amerikansk minister i Sverige. Trakten har ett strängt, sub-
arktiskt klimat och sandblandad jordmån. Svenskarna ha utfört 
ett storartat nyodlingsarbete och särskilt specialiserat sig på po-
tatisodling. Ännu finns det relativt många svensktalande i New 
Sweden (med grannsamhällena Stockholm, Jämtland och West-
manland) och jag gjorde på en lånad, mindre bandspelare en 
upptagning av medelpadska, delvis väl bevarad, av en man i andra 
generationen. Jag hade tyvärr inte tid att stanna där i mer än 
några dagar. Åtskilligt mera torde dock vara att hämta i detta 
särpräglade samhälle, där språk och tradition från nybyggartiden 
ännu är levande hos andra generationen. 

Därmed var Amerikaexpeditionens fältarbete slut, jag körde 
tillbaka till New York och återvände till Sverige med flyg via 
Island den 18 juli. 

3. Om metod och teknik i inspelningsarbetet 

Då resan förbereddes, voro vi till en början ytterst tveksamma, 
om vi skulle ta med arkivets specialutrustade inspelningsbil. Det 
vore kanske smidigare och billigare att hyra både bil och appa-
rater i Amerika. Gjorda förfrågningar där visade emellertid, att 
detta sannolikt skulle bli dyrare och skulle dessutom nödga oss 
att spilla dyrbar tid på anskaffning, kontroll och intrimning av 
både bil och apparatutrustning. Vi skulle vidare komma att gå 
miste om de stora fördelar det innebär att arbeta med förstklas-
siga apparater med vilkas verkningssätt och manövrering vi vun-
nit mångårig förtrogenhet. Härtill kommer den ständiga och 
obegränsade tillgången till egen strömförsörjning och vikten av 
att utan dröjsmål och utan irriterande uppmontering av appara-
turen smidigt och mjukt kunna komma igång med en upptagning 
i det rätta ögonblicket, när situationen är gynnsam. Våra erfaren-
heter i Amerika bekräftade till fullo att vi handlat riktigt. Vi 
skulle annars inte ha kunnat hålla den snabba takt i arbetet, som 
var nödvändig med hänsyn till den begränsade resetiden, och 
vissa inspelningar skulle inte ha gått att genomföra utan klum-
piga och för resultatet riskabla åtgärder. Som reserv medfördes 
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en batteridriven handapparat av modernaste konstruktion (Ku-
delski-Nagra), som generöst utlånats av Sveriges Radio. Den be- 
hövde endast tagas i bruk i tre undantagsfall. Vår inspelningsbil 
visade sig dessutom vid många tillfällen ha ett betydande good 
will-värde. Den fungerade perfekt under hela resan. 

Den arbetsmetod vi använde vid inspelningarna var väsentligen 
densamma som hemma i Sverige och som jag närmare redogjort 
för i andra sammanhang:2  fria samtal om de ämnen som ligga 
sagesmannen närmast om hjärtat i en så otvungen, avspänd och 
»naturlig» talsituation som omständigheterna medge, antingen 
talaren satt i länstolen i rummet på ålderdomshemmet, i lastbils-
hytten ute på prärien eller stod mitt på golvet i köket, i garaget 
eller i bråten i uppfinnarverkstaden. 

Intervjuaren ställdes vid dessa upptagningar inför andra och 
betydligt större svårigheter än de som man möter här hemma. 
I Sverige försöka vi att om möjligt anlita en med socknen eller 
landskapet hemmastadd intervjuare, helst infödd, som själv talar 
ortens dialekt och som är förtrogen med detaljerna i liv och ar-
bete i det gamla bondesamhälle som samtalet vanligen rör sig om. 
I Amerika bo skåningar och dalkarlar, ölänningar och härjeda-
lingar, landsbor och stadsbor ofta om varandra, tillhöra ibland 
samma familj. Att här växla intervjuare är givetvis i regel ute-
slutet; jag fick försöka klara mig med de erfarenheter jag vunnit 
av människor, miljöer och folkmål i skilda landskap i Sverige 
under mer än två decenniers resor. I gynnsamma fall hade vi två 
eller flera, väl samstämda sagesmän tillsammans, och jag behövde 
då föga mer än avlyssna samtalen. Likaså vid de tillfällen då vi 
kunde utnyttja en släkting eller god vän till familjen såsom cice-
ron och mikrofonmedhjälpare. 

Att ämnet för samtalet är av betydelse för språkformen är en 
gammal erfarenhet i upptagningsarbetet och den besannades i 
Amerika. Då den gamle emigranten berättade om barndomshem-
met i Västergötland eller Småland, var hans språk mindre be-
mängt med engelska lånord och innehöll mera av äldre dialekt 
än när han talade om sina öden i det nya landet. Qch när det 
gällde sagesmän av andra och tredje generationerna var det sam- 

2  Sv. Lm. 1961 s. 51 ff. och där anförda uppsatser. 
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talet om förhållandena i föräldrahemmet i Amerika och dess miljö 
som gav den renaste dialekten. De flesta av dessa hade inte kun-
nat tala engelska förrän de börjat skolan vid 8 års ålder. Sedan 
hade de blivit tvåspråkiga. 

I fråga om arbetsmetoden må slutligen nämnas att vi även i 
Amerika i görligaste mån sökt få långa intervjuer med varierande 
innehåll, inte minst med tanke på önskvärdheten av att få belägg 
på skilda syntaktiska företeelser. Utförliga anteckningar om de 
talandes personalia, hemorter och miljöer samt rörande inspel-
ningssituationen ha givetvis också gjorts. 

4. Amerikasvenska språkarter och språkmiljöer 
Förändrande och konserverande faktorer 

Någon systematisk analys av de hemförda fonogrammen har 
ännu inte hunnit börja, när denna rapport från resan skrives. 
I stället antecknas i det följande några erfarenheter och allmänna 
synpunkter rörande det amerikasvenska språk som vårt material 
representerar. 

Det som framför allt karakteriserar den svenska som man i 
våra dagar möter i Amerika är, såsom redan framhållits, dels en 
betydande påverkan av engelskan, dels ett nära beroende av de 
talandes dialektala bakgrund i Sverige. I bägge dessa hänseenden 
är dock variationen praktiskt taget obegränsad, alltifrån den 
bildade Chicago-svensken med språkvård och Sverige-besök i sitt 
andliga bagage och till den gamla farmaränkan på prärien i Illi-
nois eller den slitna hjälphustrun i Minneapolis, som ohämmat 
»mixar» språken till den grad att man tryggt kali våga påstå, 
att hon själv inte vet vad som är hämtat från det ena eller det 
andra. Det dialektala inslaget växlar från en nästan »ren» svensk 
sockendialekt av ålderdomlig klang och till en utjämnad svenska, 
där föga mer än tonfall och enstaka ord vittna om nordsvenskt 
eller sydsvenskt ursprung i största allmänhet. 

I stort kan man indela den nutida amerikasvenskan på samma 
sätt som sverigesvenskan, i två huvudtyper: a) det utjämnade 
språk som talas i städer och större samhällen samt i mera bildade 
kretsar och som i regel blott uppvisar en begränsad dialektal 
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variation, b) de egentliga dialekterna, som i regel talas på landet, 
på farmerna, i »settlementen» och andra småsamhällen. --- Att 
det mellan dessa huvudtyper inte existerar några klara och lätt 
bestämbara gränser är givet. Båda förete de en starkare eller 
svagare påverkan av engelskan. 

a. Den amerikanska standardsvenskan 

Det svenska språk vi mötte i början av vår resa, bland stads-
borna i Chicago, Rockford och andra städer, var i stort sett av 
den förra typen. Det var knappt ett halvt dussin av de mer än 
50 intervjuade personerna, vilkas språk kan kallas dialekt i egent-
lig mening, alltså folkmål av äldre typ. Den svenska man talade 
bör hellre betecknas som »amerikansk standardsvenska». Det stora 
flertalet av våra sagesmän där var folk i första generationen, 
immigranter alltså, som i de flesta fall kommit till Amerika om-
kring sekelskiftet, då de voro i tjuguårsåldern. De voro i regel 
födda och uppvuxna på landet i Sverige men hade redan där 
varit utsatta för en del språkutjämnande faktorer, såsom skol-
gång, arbete i staden osv. I Amerika hade flertalet av dem levat 
i städer och industrisamhällen, där de visserligen oftast hamnat 
bland svenskar, men även bland dessa hade amerikaniseringspro-
cessen varit relativt långt framskriden3  och språkvanorna hade 
sedan länge varit utsatta såväl för den amerikanska standard-
svenskans som för engelskans ständiga och starka tryck. Strävan-
dena mot en mera uniform svenska ha för dessa människor spelat 
en större roll än vad man vanligen tänker sig. I städerna har man 
mera än på landet umgåtts med folk som kommit från andra 
trakter av Sverige, både på arbetsplatserna, i familjerna och inte 
minst i de talrika föreningarna. Visserligen ha väl de många 
landskapsföreningarna av typen Hälsinge gille, Dala-förbundet 
osv. utövat ett visst konserverande inflytande i fråga om dialek-
terna, men detta bör inte överskattas. Man jämföre motsvarande 
sammanslutningar i Sverige. I en del föreningar, och framför allt 
i de svenskamerikanska tidningarna, har man dessutom sedan 
gammalt fört en energisk kamp för svenska språkets renhet och 

3  Nelson 1 s. 374. 
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rätta ans. Det har härvidlag naturligtvis i främsta rummet gällt 
försvaret mot engelskan, men att mera påfallande dialektdrag 
också slipats bort, är naturligt. Man berättade för oss hur man 
»rättat» varandras språk. Ej heller den stora tillströmningen av 
nya immigranter från skilda delar av Sverige under 1900-talet 
har i någon större utsträckning verkat dialektkonserverande; den 
har främst sökt sig till städerna. Av de 325 000 Sverige-födda 
amerikanerna år 1950 var nära 243 000 bosatta i städer.4  

Men också detta utjämnade amerikasvenska talspråk var det 
angeläget för oss att få dokumenterat, eftersom det utgör en art 
av vårt språk som betydligt skiljer sig från rikssvenskan. Det var 
denna språkart som Adolf Noreen åsyftade, då han i första ban-
det av »Vårt språk» 1903 (s. 97) skriver: »Äfven bland svenskarna 
i Amerikas förenta stater håller nu på att utbilda sig en afvi-
kande form af svenska, hvilken möjligen en gång i tiden kan 
komma att kräfva erkännande såsom en tredje själfständigt be-
rättigad riksspråksform vid sidan af de båda redan nämnda [hög-
svenska och finlandssvenska] .» En sådan utveckling mot ett 
amerikasvenskt normalspråk, skönjbar under emigrationens hög-
konjunktur, förmodas således ha framtiden för sig. Utvecklingen 
kom emellertid att brytas genom den sedan 1920-talet fortgående 
övergången till engelskan, ett språkskifte som nu i allt väsentligt 
är fullbordat. 

Denna amerikanska standardsvenska innehåller inte bara en 
mängd engelska lån; den står också i regel de talandes hemorts-
dialekter närmare än det provinsiellt färgade rikstalsspråket i 
Sverige, och det är detta som gör den intressant även ur dialekt-
forskningens synvinkel. Amerikasvensken kan i gemen inte skilja 
på högsvenska och dialekt på samma sätt som sverigesynsken. 
Han har ju så sällan i sin omgivning haft några pålitligt riks-
språkstalande att ta till mönster. Hans språk innehåller deSsutom 
ofta en del arkaistiska drag, iögonenfallande även i skriftspråket 

4  »Almanack för Svensk-Amerika» 1962. 
6  Noreen stöder sig här på Gustav Andreens »Det svenska språket i 

Amerika» (1901). Existensen av en särskild amerikasvensk språkform har 
förnekats från amerikasvenskt håll, t. ex. av Ernst Skarstedt, »Svensk-ameri-
kanska folket i helg och söcken». Sthlm 1917. 
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i svensk-amerikanska tidningar. En rikssvensk läsare får där 
ofta ett allmänt intryck av kvardröjande 1800-tal. Detta samman- 
hänger inte bara med isoleringen från rikssvensk språkutveck- 
ling utan ofta också med en sträng purism hos redaktörerna. 
Många äldre amerikasvenskar som vi träffade, klagade över att 
de hade svårt att begripa rikssvenska föreläsare, för att inte tala 
om rikssvenska ungdomar. När radion i Rockford för sina sänd-
ningar på svenska begär program från Sveriges Radio, är det i 
regel sådana inspelningar som Olof Fors6ls och Lars Madsens 
landsbygdsreportage man vill ha, inte program om det moderna 
Sverige framförda av yngre reporters. Lyssnarna begripa då inte 
vad som sägs, sade man mig. Konserverande på språket har också 
den utbredda kyrksamheten verkat. Eftersom det religiösa språ-
ket alltid är konservativt och det på många håll torde ha varit 
just i kyrkan man oftast hörde svenska, har detta också bidragit 
till att avlägsna det amerikasvenska standardspråket från riks-
svenskan genom att i olika hänseenden hålla det kvar på ett 
äldre stadium. En man i Rockford (av andra generationen) sade 
mig, att av de svenska böcker han försökt läsa i, var det ingen 
han begrep så bra som bibeln. 

Om denna allmänna skillnad mellan amerikasvenskan och sve-
rigesvenskan är man klart medveten på många håll i Svensk-
Amerika. Den har framträtt tydligt för en, då man jämfört sitt 
eget språk med det som talats av nyanlända emigranter från 
Sverige, »nykommare» eller »grönsvenskar». På senare år har det 
särskilt varit de som besökt Sverige som ha fått märka, att det är 
besvärligt att försöka »tala fint» där. Det kan i detta samman-
hang också påpekas, att de efter andra världskriget allt vanligare 
turistresorna till Sverige synas verka -utjämnande på dialektdra-
gen i amerikasvenskarnas språk. Det var endast i några få fall 
vi hörde dialekt av äldre typ hos dem som vistats i Sverige några 
månader. 

Av denna mot standardisering strävande amerikasvenska språk-
form, med dess betydande dialektala, sociala och individuella 
variationer, erhöllo vi under inspelningsarbetet i städerna, särskilt 
Chicago, Rockford och Minneapolis, en rad goda och representa-
tiva prov. Detta torde få betraktas som ett viktigt delresultat 
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av vårt arbete redan på grund därav, att denna art av vårt språk 
numera nyttjas av flertalet svensktalande i Amerika. Analysen 
av den bör kunna ge värdefulla upplysningar, både om svenskans 
inre förändringar utanför hemlandets omedelbara talspråksge-
menskap och om det engelska inflytandets art och omfattning. 
Kännedomen om denna språkform utgör vidare en nödvändig 
bakgrund för den som vill studera de egentliga svenska dialek-
terna i Amerika. 

b. De amerikanska dialekterna 

Huvudföremålet för vår undersökningsexpedition var emeller-
tid våra i Svensk-Amerika kvarlevande folkmål. Var någonstans, 
på vilka orter och i vilka geografiska eller sociala miljöer, vi 
skulle kunna träffa på de människor som bäst bevara den äldre 
svenska bygdemålstraditionen, kunde vi på förhand inte veta. 
Vi måste söka oss fram efter de anvisningar vi kunde få av den 
intresserade allmänheten samt efter de ledtrådar som stodo att 
erhålla från motsvarande utländska undersökningar. 

En utgångspunkt för vårt företag var den i Sverige ofta gjorda 
iakttagelsen att hemvändande amerikasvenskar, emigranter eller 
emigrantättlingar, tala en svenska präglad av påfallande ålder-
domliga dialektegenheter, ofta sådana som man numera sällan hör 
i respektive hembygder i Sverige och som folket där medvetet 
undviker, åtminstone då de tala med utomstående. Det har därför 
synts rimligt att tänka sig, att man bland äldre svenskar i Ame-
rika skulle kunna träffa på dialekt, som i allt väsentligt bibe- 
hållit det skick den hade då vederbörande själv, hans föräldrar 
eller farföräldrar utvandrade för 50-100 år sedan. För detta tala 
också de erfarenheter som gjorts vid undersökningen av andra 
emigrantdialekter i Amerika, såsom tyska, franska, portugisiska, 
norska m. fl. Man har därvid kunnat påvisa, hur den långvariga 
isoleringen i en främmande språkmiljö dels konserverat språk- 
drag som helt eller delvis förlorats i hemlandet, och dels orsakat 
förändringar av dialekterna olika dem som skett därhemma. I 
Amerika ha de talande dagligen haft att anpassa sig till nya and-
liga och materiella förhållanden och de ha ständigt varit utsatta 
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Fig. 10. Kyrkogården i Center City, Chisago Lake Settlement, med svenska 
namn på nästan alla vårdar. 

för trycket från engelskan. Ett närliggande exempel inom Sve-
rige på ett språk i en jämförlig situation utgöra vidare de ålder-
domliga finska dialekter som intill vår tid talats i norra Värm-
lands skogstrakter.8  Ur vidare synpunkter råda motsvarande för-
hållanden beträffande alla »kolonialspråk». 

Det bör dock redan här erinras om att parallellen med sådana 
kolonialdialekter som pennsylvaniatyska och värmlandsfinska 
endast har begränsad giltighet. I bägge fallen är det fråga om 
mycket gamla kolonier — värmlandsfinnarna invandrade i början 
på 1600-talet och pennsylvaniatyskarna huvudsakligen tiden 1720 
—1750. De tyska invandrarna ha bott tätt tillsammans på ett be-
gränsat geografiskt område och de ha bildat samhällen, som so-
cialt, kulturellt och ekonomiskt varit slutna, och som haft en mot 
omgivningen starkt avvikande karaktär. Tyskarna i Pennsylvania, 
som i slutet på 1700-talet utgjorde 1/3  av statens hela befolkning, 
bo än i dag i sådana bondesamhällen, där livet i detalj regleras 
av en sträng protestantisk religion och så långt som möjligt leves 

8  Om värmlandsfinskan se R. Broberg i Sv. Lm. 1953/54 s. 78 ff. och där 
anf. litt. 
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på 1700-talsvis. Man avsvär sig sådana onödiga nymodigheter som 
elektricitet, bilar och modern klädedräkt, vägrar att göra värn-
plikt osv. Givetvis gifter man sig inom det egna folket. Deras 
språk, som är nära förbundet med deras religion och livsform, är 
en sammansmältning av från början skarpt åtskilda dialekter, 
med pfalziska som huvudinslag samt med en betydande mängd 
engelska lån. Man tycks dock numera även kunna både högtyska 
och engelska.7  

Något motsvarande är inte att vänta inom Svensk-Amerika, som 
snarare visar en samlad bild som är raka motsatsen till den som 
pennsylvaniatyskarnas samhälle företer. Den svenska invand-
ringen är sen; massan av svenska emigranter kom under perioden 
1870-1910. Några nya språkvanor av en sådan fasthet och omfatt-
ning att de kunna jämföras med tyskarnas ha inte hunnit utbil-
das på denna korta tid. Svenskarna arbeta i alla slags yrken, till-
höra olika samhällsklasser, och bilda inga från omvärlden avskilda 
eller avvikande samhällen. Deras attityd mot det amerikanska 
samhället har aldrig varit isoleringens, utan tvärtom assimile-
ringens. Betecknande för denna grundinställning redan från 
första början är vad den ovannämnde överste Mattson skriver i 
sina »Minnen» (1890) efter att ha framhållit de svenska emigran-
ternas goda egenskaper: »Förvånansvärdt fort sätta de sig in i 
amerikanska förhållanden och blifva lättare amerikaniserade än 
andra nationer. ... De lära sig engelska språket väl och fort ... 
hvilket också är bäst för dem.»8  Själv hörde jag i Amerika ofta 
den meningen uttalas, att danskar och svenskar assimileras for-
tare än norrmän och tyskar.9  — Det är dock frestande att leka 
med tanken, att vi i Illinois möjligen hade kunnat få ett svenskt 
samhälle av pennsylvaniatysk typ, om Bishop Hill-kolonien hade 
kunnat fortleva efter grundarnas intentioner. Härom vidare ne-
dan. 

7  Rörande »Pennsylvania Dutch» och den rika litteraturen därom se Otto 
Springer, »The Study of the Pennsylvania German Dialect» i The Journal 
of English and Germanic Philology. Vol. 42, No. 1, Jan. 1943. 

8  »Minnen» af öfverste H. Mattson. Lund 1890, s. 345, 357. 
9  Detta bekräftas i stort sett av Flaugens beräkning av assimileringstem-

pot för olika folkgrupper i »The Norw. Language in America» 1 s. 279 ff. 
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Det var först sedan vi därute vunnit erfarenhet av olika sven-
ska språkmiljöer som det stod klart för oss, var någonstans vi i 
regel hade att söka de bäst bevarade bygdemålen. Dem funno vi 
i rikt mått när vi vände oss till de svenskar som leva i landsbygds-
miljö, ute på farmerna och i de små samhällen där äldre farmare 
ofta slagit sig ned som pensionärer. Där träffade vi på folk som 
varit bofasta på samma plats hela livet, antingen de kommit dit 
i sin tidiga ungdom som emigranter eller de voro födda där. I en 
helt annan utsträckning än i städerna fanns det här, i de äldre 
»settlementen», svensktalande också i andra och tredje genera - 
tionerna.i Trots all rörlighet hos befolkningen i Amerika visade 
sig många farmer i Minnesota vara något av begynnande släkt-
gårdar, där den nuvarande husbonden var son eller sonson till ny-
byggaren som brutit upp farmen. Man har stannat där i en och 
samma miljö, man har inte varit borta mycket och har inte ideli-
gen behövt anpassa sitt språk efter andras mönster. Det var här 
vi började möta något av 1850- och 1860-talens svenska allmoge-
språk, kvarlevande hos de tidigaste emigranternas barn och barn-
barn. 

Såsom redan framgått av reseberättelsen ovan, var det också 
först här som vi fingo omedelbar traditionsanknytning till pion-
järtiden, ett skede i Svensk-Amerikas historia som hade tett sig 
oändligt avlägset, när vi talade med stadsborna. Men ute på lan-
det i Minnesota levde det ännu i friskt minne. Många av våra 
äldre sagesmän hade hört sina föräldrar berätta om den tid då 
svenskarna trängde in i den orörda vildmarken och bröto upp 
sina hemman av ris och rot. En del hade egna barndomsminnen 
från den tiden. Man kunde berätta om en hård och primitiv till-
varo, där penningen länge var en ren sällsynthet och livet i detalj 
levdes och organiserades enligt det gammalsvenska självhushål-
lets mönster, den enda samhällsmodell man kände till. Man levde 
under de första årtiondena i stark isolering, socialt, kulturellt 
och därmed också språkligt. Men även sedan man fått bättre vä-
gar, järnvägar dragits fram, isoleringen brutits och självhushållet 

1  Motsvarande erfarenheter ha gjorts beträffande schweiziska, norska och 
andra dialekter i Amerika. Se »American Council of Learned Societies». 
Bulletin No. 34, March 1942, s. 32 passim. 

10 —  61153070 Sv. Landsmål 1962. 
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upphört, ha de människor i andra och tredje generationerna som 
kommit att bli kvar på farmerna, bevarat sitt svenska folkmål 
på ett annat sätt än de rörliga människorna i städerna. Man be-
hövde inte liksom de tala engelska på sin dagliga arbetsplats. 
Dessutom stannade de äldre ofta kvar i familjen, även sedan de 
yngre övertagit gårdsbruket och börjat tala engelska sinsemellan. 
Så länge gammelfar eller gammelmor fanns kvar i familjen, 
måste man tala med dem på deras egen dialekt, det enda språk 
de kunde, och man fick daglig övning i att bruka den. — Mötet 
med dessa sagesmän gjorde det klart för oss, att talet om de i 
Amerika »infrusna» gamla svenska folkmålen utan tvekan äger 
sin grund i verkligheten. Men man måste söka dem i de miljöer 
där de haft de gynnsammaste förutsättningarna för att kunna 
»övervintra». 

Nybyggarnas små bondesamhällen, »settlementen», blevo ifråga 
om sin folkkultur ett slags kolonier till socknar eller bygder 
hemma i Sverige, och även i språkligt hänseende kommo de ofta 
att bli förvånande homogena. Hemsocknens dialekt fick dessutom 
sin ställning stärkt genom nya invandrare. I det vidsträckta 
skogs- och prärielandet i Mellanvästern, som länge förblev en 
befolkad vildmark, var det tryggt att ha sina egna släktingar, by-
bor och sockenbor att ty sig till. Därute var man hänvisad till 
sina grannars hjälp och förståelse i vida högre grad än hemma 
i Sverige. Och ingen kan förstå ens innersta tankar, känslor och 
reaktioner bättre än de som tala ens eget tungomål. 

Flera fall av sådana svenska »sockenkolonier» ha nämnts i 
reseberättelsen ovan. Dit höra t. ex. älvdalskarlarna vid Mille 
Lacs Lake, orsa- och venjanskarlarna i Isanti County, öst-
markingarna kring Buffalo, Cocato och Dassel samt värendsborna 
i Chisago Lake, från FIovmanstorp, Ö. Torsås m. fl. socknar. De 
ovannämnda gamla bröderna i älvdalskolonien berättade bl. a. 
hur de i sin barndom på 1880- och 1890-talen uteslutande talat 
»dalsk», dvs. älvdalsmål, Skandinaviens åldrigaste och för utom-
stående obegripligaste folkmål. Då de vid åtta års ålder började 
i den amerikanska småskolan fick de lära sig engelska och sam-
tidigt lärde de sig »svensk» i den sommartid pågående svenska 
skolan, dvs. rikssvenska och svenskt skriftspråk. De blevo alltså 
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trespråkiga. Men »dalsk» ha de talat dagligdags, ända tills de 
sista av föräldragenerationen dogo för något tiotal år sedan. 
Dessa älvdalska sagesmän talade ett mål som ifråga om uttal och 
grammatik, kasusböjning etc. är ytterst konservativt och väl be-
varat. Åtskilliga drag i deras tal ha för länge sedan övergivits 
även av den äldsta generationen hemma i Dalarna. Bland värm-
länningar i tredje generationen i Buffalo och Dassel, vilkas 
far- och morföräldrar tagit land där på 1860-talet, spelade vi in 
ett östmarksmål så ålderdomligt och så oberört av svenskt riks-
språk att det torde vara ytterst ovisst om man numera kan få 
höra dess motsvarighet i hemsocknen. Det var påfallande hur 
också värmlänningens episka begåvning och frodiga berättar-
glädje levde kvar hos dessa förträffliga sagesmän. Bland värends-
borna vid Chisago Lake, vilkas far- och morföräldrar i betydande 
antal anlände redan på 1850- och 1860-talen, funno vi sagesmän 
som ännu talade sitt mål lika gammaldags och väl bibehållet i 
detaljerna som dialektupptecknare i början på seklet kunde få 
höra det i hemsocknarna i Sverige, där i vår tid dialektupplös-
ningen är långt framskriden.2  Man berättade vidare, att man i 
samhällena kring Chisago Lake i början av 1900-talet på skol-
barnens svenska tal kunde avgöra från vilka settlement de kommo. 
Det hördes genast, sade en sagesman i tredje generationen, om 
man kom från trakten av Center City eller från Ålmelund. Även 
då de talade engelska »hade di den svenske dialekten», som för-
rådde var de hörde hemma. 

Det senare ställer oss inför den intressanta frågan om hur 
dessa dialektskillnader, som voro klart medvetna för de talande 
själva, egentligen voro beskaffade. Var det så, att folket på 
dessa orter helt eller till största delen invandrat från olika sock-
nar och bevarade de särskiljande dragen hemifrån, eller hade 
vissa nya särdrag börjat utbilda sig i andra och tredje genera-
tionerna? Frågan kan inte besvaras utan undersökning av flera 
personer och familjer på var och en av de berörda platserna, nå- 

2  För sakkunnig hjälp vid bedömningen av det inspelade materialet från 
Småland tackar jag professor Gunnar Hedström, Lund. Mina kolleger förste 
arkivarierna R. Broberg och S. Björklund ha hjälpt mig vid avlyssning och 
bedömning av materialet från Värmland, resp. övre Dalarna. 
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got som vårt reseprogram inte kunde medge. Almelund t. ex. 
måste nu i sin helhet lämnas därhän. Enligt uppgift finns det 
fortfarande många svensktalande där. 

Frågan om vilka förändringar, olika dem i hemlandet, som 
våra amerikasvenska dialekter drabbats av, är av stort allmän-
intresse. Motsvarande problem ha ivrigt diskuterats ifråga om 
andra språk i Amerika.3  I detta land ha för första gången i 
historien en rad språk och dialekter mötts, som i sina hemländer 
varit strängt åtskilda av geografisk isolering. Hur har det gått 
då? Jag hoppas att det i våra inspelningar skall finnas åt-
minstone något material som kan bidraga till belysning av frå-
gan. Även om det är en relativt kort tid som svenskan levat där-
ute, borde en del förändringar kunna spåras i sina första stadier. 
Ett särdeles intressant fall i Minnesota fingo vi beklagligtvis inte 
tillfälle att undersöka. Ej långt från Darwin träffade vi en far-
mare av andra generationen vars mor var från Järna i Dalarna 
och far från Östmark i Värmland. Han berättade, att han och 
hans syskon, när de voro små, använde sin mors dalmål, detta sär-
skilt som deras mormor, som talade järnamål också bodde i deras 
hem. Men det bodde nästan bara värmlänningar, särskilt från 
Östmark, runt omkring dem, och när barnen blevo större måste 
de lära sig tala värmländska. Mannen talade nu svenska av tyd-
ligt värmländsk prägel. Engelska hade han och hans syskon lärt 
sig först sedan de börjat skolan. Tyvärr var det inte möjligt att 
spela in honom omedelbart och tiden räckte inte till för ett nytt 
besök i orten. 

Vi ha här alltså ett exempel på att den press på den språkliga mi-
noriteten, som majoriteten utövar, kan leda till rätt genomgripande 
förändringar av språksituationen. Man frågar sig i detta fall, hur 
fullständig övergången från dalmål till värmländska blev hos de 
olika syskonen. Troligt är väl, att dylika konfliktsituationer ofta 
kommit att lösas så, att konkurrerande ord och former ersatts 
med motsvarande standardsvenska eller, särskilt ifråga om ord-
förrådet, med engelska lån. Även övergången till engelskan torde 
ha underlättats i dylika lägen. För att man skall kunna vinna 

3  Som en intressant studie på detta område må här nämnas Leo Pap, 
»Portuguese-American Speeeh». New York 1949. 
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säkra kunskaper i dessa frågor krävs det emellertid undersök-
ningar av ett större antal individer inom samma familj och 
samma språkgemenskap. Detta är numera tidskrävande, eftersom 
samhällen och familjer i många fall redan ha splittrats, och en 
del av deras medlemmar ha flyttat till andra orter. Några områ-
den, särskilt i Minnesota, borde dock vara möjliga att undersöka. 
Även Bishop Hill synes kunna erbjuda gynnsamma betingelser 
för en språklig miljöundersökning av denna art. 

Beträffande de konservativa dragen i de amerikasvenska dia-
lekterna bör man hålla i minnet, att de mera sällan bilda en allt-
igenom enhetlig och jämn vävnad. Det gamla språkmönstret från 
Sverige har rubbats här och var och fått nya inslag från skilda 
håll. Det allmänna intryck av ålderdomlighet som amerika-
svenskars dialekt ofta ger — t. ex. hos dem som komma på besök 
i Sverige — beror i regel inte på att samtliga företeelser i språket 
äro av äldre typ, utan snarare på enskilda gammaldags drag inom 
ljudskick, böjning osv., växlande till art och antal hos olika indi-
vider. För forskningen blir det en intressant uppgift att fastställa 
vilka drag i de »utflyttade» dialekterna som varit resistenta i 
de nya miljöerna i Svensk-Amerika och vilka som jämnats ut eller 
förändrats vid kontakten med annan svenska och med engelskan. 
Av betydelse är det givetvis också, att samma svenska dialekt blir 
undersökt på skilda orter, i olika miljöer i Amerika. 

När det gäller ordförrådet bör man också komma ihåg, att en 
del språkmaterial, bildlikt talat, lämnats kvar hemma i Sverige. 
Ord och uttryck som t. ex. gällde specifikt svenska terrängförhål- 
landen hade man ingen användning för i ett nybygge på prärien. 
Motsvarande gällde också ord för vissa delar av den svenska all- 
mogekulturen som inte kunde få sina direkta motsvarigheter i de 
ytterst primitiva bostads- och livsformerna i nybyggarlandet där-
ute.4  De konservativa inslagen i amerikasvenska folkmål äro där-
för oftare att söka i ljudskick, ordböjning, syntax, accent, sats-
melodi, uttryckssätt, ordval och stil än i ordf örrådet, även on 
man här och var hör sagesmännen nyttja ord som i gemen över-
givits i Sverige. 

4  E. Haugen, »Norsk i Amerika». Oslo 1939 s. 32. 
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5. Om engelskans inflytande 

Av alla de krafter som påverkat våra i Amerika omplanterade 
folkmål är engelskan den mäktigaste, den som avlägsnat dem 
längst från språket i deras svenska ursprungsorter. Det är främst 
de talrika engelska lånen i amerikasvenskan som gjort den så 
svårbegriplig för »nykommare», för de immigranter som sökt sig 
till folk från samma bygd som de själva men som till sin förvå-
ning funnit, att deras fränder förändrat sitt språk nästan till 
oigenkännlighet. Det tog tid för dem att lära sig vad husbonden 
på farmen menade med »fenset» (the fence), »filen» (the field), 
»barn» (the barn, uthuset) etc., och själva måste de snabbt lägga 
sig till med samma språk för att bli förstådda av amerika-
svenskarna.5  

Det är också denna sida av amerikasvenskan som framför andra 
dragit uppmärksamheten till sig och den enda som blivit föremål 
för behandling i tryck. Men de skribenter som hittills ägnat sig 
åt ämnet, särskilt i den amerikasvenska pressen, ha med få undan-
tag intagit en mästrande eller moraliserande och därför oveten-
skaplig attityd. De engelska lånen i ordförråd, syntax etc. ha be-
traktats som uttryck för en klandervärd oförmåga eller bristande 
vilja att hålla språken isär. Man har delat in dem i nödvändiga 
lån, ord som sakna exakt motsvarighet i svenskan, såsom county, 
acre, corn-planter, sheriff, och i onödiga lån såsom stå'ven (the 
stove), stå'ret (the store), häpna (to happen), törna (to tum), 
kre ,si (crazy) osv, för vilka svenskan har användbara ord. Med 
skärpa har man också vänt sig mot engelsk påverkan på svenskans 
grammatik och syntax. På detta område har hela forskningsläget un-
der de senaste årtiondena blivit ett annat, främst genom Einar Hatt-
gens banbrytande undersökningar av norskan i Amerika. De 
engelska lånen i immigranternas språk måste, inskärper han, be-
traktas på samma sätt som alla andra lån till vilket språk som 
helst. Det är här fråga om en genomgripande social och kulturell 
anpassningsprocess i ett tvåspråkigt samhälle, inte om en regellös 
språkblandning. Den som av egen erfarenhet fått känsla för im-
migrantspråkets valörer vet, hävdar han, att detta inte är mera 

Se bl. a. Skarstedt a. a. s. 436. 
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tillfälligt eller oregelbundet än vilket annat språk som helst. Även 
för amerikasvenskan finns det, såsom Landfors understrukit, trots 
all individuell och regional variation, en norm som varje talande 
med vanlig språkkänsla omedvetet följer. 

I de inspelningar som nu gjorts finns det för första gången ett 
autentiskt material för studiet av det amerikasvenska »blandsprå-
ket» hos ett 160-tal personer i de mest skiftande livsmiljöer, både 
hos dem som tala dialekt och hos de stora folklager som tala ut-
jämnad amerikasvenska. Även en flyktig bekantskap med detta 
material ger vid handen att mycket stämmer med norskamerikan-
ska förhållanden. Det visar också att lånen ingalunda bara bero 
på behovet av nya ord för nya begrepp; även småord som and, 
but och because lånas. Det är här i stället fråga om nya språk-
vanor. 

Denna för studiet både av amerikasvenskan och av emigrant-
språken i allmänhet så betydelsefulla sida av vårt material kan 
jag emellertid här gå förbi. Ur denna synpunkt har nämligen vårt 
material, glädjande nog, omedelbart kommit under bearbetning. 
Fil. lic. Nils Hasselmo, Rock Island, Ill., som tidvis deltog i vår 
expedition, har redan behandlat ämnet i ett otryckt doktorsspeci-
men vid Harvard University och förbereder nu publiceringen i 
Sverige av ett större arbete om de engelska lånen i amerikasven-
skan. Det är att hoppas, att vårt material därigenom också skall 
kunna lämna bidrag till belysningen av tvåspråkighetens och det 
språkliga lånandets allmänna problematik, ett ämne som ivrigt 
diskuterats inom olika språkområden.6  — Av värde i detta sam-
manhang är väl också, att vi fått rätt många prov även på 
svenskarnas sätt att tala engelska och på deras sätt att växla 
språk under samtalets gång. 

6. Sammanfattning 
Det under resan insamlade materialet omfattar 150 ljudband 

om ca 30 minuters speltid. Omkring 160 personer ha talat i mikro-
fonen. Omfånget av de enskilda talarnas inlägg varierar från 

° Grundläggande för studiet av detta ämne är Einar Haugens arbete 
»Bilingualism in the Amerieas: A Bibliography and Research Guide». 
Publication of the American Dialeet Society. Nr 26, 1956. 
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några minuter upp till ett par timmar. Den tekniska kvalitén är 
överlag mycket god. De som hittills lyssnat på banden ha spon- 
tant gjort den reflexionen att det skulle ha inneburit en beklaglig 
förlust och en kännbar lucka i våra kunskaper, om inte några 
autentiska dokument rörande denna i Nya världen framvuxna 
gren av vårt språk och vår svenska folkkultur hade blivit be-
varade. 

Vårt material har nödvändigtvis mera fått karaktären av stick-
prov än av systematisk inventering. Fältarbetet måste göras med 
utgångspunkt i de adresser och övriga upplysningar som kunde 
erhållas via den intresserade allmänheten i Sverige och Amerika, 
men det var först på ort och ställe som de föreslagna sagesmän-
nens kvalifikationer kunde bedömas. Därvid måste åtskilliga till-
tänkta representanter för olika dialekter falla bort, och en del 
landskapsmål ha i materialet blivit svagt företrädda eller orepre-
senterade. Sådant var oundvikligt på detta hittills oprövade och 
obanade arbetsfält. För att på varje besökt ort kunna träffa på 
de bästa och mest önskvärda sagesmännen var det nödvändigt 
att undersökaren själv fick arbeta sig in i miljön och träffa ett 
så stort antal människor som möjligt, ett tidskrävande men ofrån-
komligt moment i arbetet. Några ytterligare rekognosceringsturer 
medgav inte den korta tid som stod till vårt förfogande. Med all 
säkerhet finns det inom de gamla bosättningar i Minnesota som 
vi nu inte hunno besöka, många dialekttalare och andra tradi-
tionsbärare av samma höga kvalitet som de bästa av de nu inspe-
lade. Motsvarande gäller givetvis också de täta och tidiga »settle-
menten» inom grannstaterna Iowa, Kansas, Nebraska, Nord- och 
Syd-Dakota och dessutom i svenskbygderna vid Atlant- och Stilla-
havskusterna samt i Canada. Som en angelägen uppgift ter sig 
också en undersökning av ett antal enskilda svenska språkmiljöer, 
där dialekten bibehållits väl men där också vissa för flera perso-
ner och familjer gemensamma egenheter kunna ha utvecklats. 

Vår expedition kom sent, men lyckligtvis inte för sent. Dess 
resultat visar, att det ännu i elfte timmen, när svenskan redan 
spelat ut sin roll som vardagsspråk i Amerika, faktiskt finns goda 
möjligheter att rädda högvärdigt språk- och traditionsmaterial 
ur de oskrivna källor som de äldsta traditionsbärarna fortfarande 
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utgöra. Med lämpliga arbetsmetoder går det ännu att skaffa fram 
primärmaterial av just den art som den aktuella historieforsk-
ningen i Sverige och Amerika efterlyser.7  Men fristen är här 
ytterligt kort. 

Ett forskningsföretag som detta skulle svårligen ha kunnat 
genomföras utan aktivt stöd från de berörda amerikasvenskarna 
själva. Deras glädje över den uppmärksamhet som här visats dem 
från Sverige samt deras spontana och ivriga hjälpsamhet ha varit 
stimulerande och av största betydelse för arbetsresultatet. Det 
bör därvid särskilt understrykas, att detta inte bara gäller vissa 
kulturellt ledande kretsar bland dem, utan i lika hög grad de 
enkla människorna ute på farmerna och i landsbygdssamhällena 
som sällan ha berörts av organiserat svenskt kulturarbete men 
som trofast bevarat sin förankring i svenskt språk och svensk 
tradition, ett folk vars gedigna egenskaper man åter och åter 
imponeras av. 

Denna arbetsberättelse må avslutas med ett varmt tack till dem 
alla. 

Summary 

Swedish Dialects in America 

Report from the tape-recording expedition in the U.S.A., '1962 

Until the Second World War, the Swedish emigrants to America, who 
still counted Swedish as their native tongue, eonstituted about 10% of 
all Swedish-speaking people in the world. In spite of their considerable 
number, their language has not so far been the subject of any extensive 
seientific research. 

Swedish has, in f act, been spoken continuously in America for about 300 
years. It was spoken in New Sweden at the mouth of the River Delaware 
from the time the colony was founded in 1638 and for about 150 years 
after that, in spite of the f act that the area was conquered by the Duteh 
in 1655 and was later taken over by the English. There have been Swedes 
in New England since the middle of the 18th eentury and in the 1840's 
the mass immigration of modern times began. The immigrants con- 

Se protokoll från »Symposium on the study of Swedish immigration 
history». The Swedish Pioneer Historical Quarterly, Vol. XIII, 2 (April 
1962) s. 57 ff. 
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centrated mainly on the Middle West, where the Swedish language 
dominated in a number of settlements, above all in Minnesota and Illinois. 
The Swedish spoken there consisted to a great extent of the parish 
dialects of the immigrants who mine from Småland, Värmland, Dale-
earlia etc. People emigrating from the same parish or district preferred 
to settle together in America. 

Since the 1920's, emigration from Sweden has more or less ceased and 
the children and grandchildren of the emigrants have gone over to Eng-
lish. Swedish has practieally disappeared in the churches, and of the 
numerous Swedish newspapers only about ten are left. 

In Sweden it has for a long time been notieed that old emigrants and 
their American-bom children and grandehildren visiting the old country 
(i.e. Sweden) of ten speak a remarkably archaie dialeet, containing many 
words, word forms and expressions now extinct in their native parishes. 
It is of great importanee for philological research that this valuable 
material should be saved from threatened annihilation before it is too 
late. In addition, there is also the interesting question of how American 
Swedish has been standardized, or in other ways changed when the 
various dialects merged, and the extent and pattern of English loanwords 
etc. 

Professor Dag Strömbäck, Director of the Institute for Dialect and 
Folklore Research in Uppsala, Sweden, who was Professor of Scandi-
navian Languages at the University of Chicago during the years 1937-
1939, applied for a grant in the summer of 1961, to be used on an expedi-
tion for the tape-recording of Swedish dialects in the United States, 
espeeially in Minnesota and Illinois. His application was successful and 
money was granted from King Gustav VI Adolf's Fund for Swedish 
Culture and from the Magnus Bergvall Foundation. The writer of this 
artiele, who is Head of the Phonogram Department of the Institute, was 
given the task of earrying out the expedition together with Mr Torsten 
Ordens, the technical leader of the Department. 

During the winter of 1961-1962, artieles in the Swedish and American 
press, for the purpose of obtaining addresses of suitable informants, 
paved the way for the expedition. In America, Professor and Mrs Gösta 
Franzen in Chicago, and Dr. Nils Hasselmo in Rock Island, Ill., made 
preparations by visiting and choosing informants. The speeially eon-
strueted and equipped recording ear of the Institute was thoroughly 
overhauled during the winter months. Valuable help was also given during 
these months by Dr. Nils W. Olson, U.S. Embassy, Oslo, Mr Robert W. 
Lindvall, U.S. Cultural Attaché in Stockholm, and the Technical Depart-
ment of the Swedish Broadcasting Company, Stockholm, to mention only 
a few sourees. 

The expedition left Uppsala in the recording ear on March 15th, 
embarked on the S/S Stavangerfjord in Oslo and arrived in New York 
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on the 28th of the same month. After a recording there and another in 
Connecticut, we drove on the turnpikes direct to Chicago, where we were 
met by Professor Franzen. With his help recordings were then made at a 
number of Swedish Old People's Homes. Ever3rwhere we went, we met 
with great interest and kindness both from the old people themselves and 
the superintendants of the Homes and their assistants. We also reeorded 
in a number of private homes in the suburb of Batavia, where many 
Swedes from Västergötland and Halland live and where our helpful 
guide, Mr Erik Ridderstedt, had made fine preparations. After a visit 
to the University of Indiana, Bloomington, Id., with whose Folklore 
Department the Uppsala Institute has old ties, we moved in the middle 
of April to Rockford, Illinois, a well known Swedish centre, where the 
Swedish Historical Society, represented by Mr Martin R. Wall and 
Mr Herman G. Nelson helped us in many ways. We worked there for 
some days and then eontinued to Rock Island, Ill., where Dr. Hasselmo 
took over the task of guiding and we were received as guests at Augustana 
College by Dr. Bergendoff, the President there. 

After recording in Moline and Davenport, we concentrated our energy 
on the country districts of Illinois, and arrived on April 27th at Bishop 
Hill, the community founded in 1846 by Erik Janson, the religions zealot 
from Biskopskulla Parish in Uppland. Ile was followed to America by 
about 1500 adherents, mainly from Hälsingland. It had been presumed • that Swedish would have died out there by now but we found a pair 
of twin sisters, bom in 1906, third generation Swedes, who spoke good 
Swedish, which in all essentials was an archaic dialect from South Häl-
singland. They were extremely helpful and hospitable and helped us to 
record a number of other people, both descendants of the original colony 
and old emigrants. 

In some ways, our visit to Bishop Hill proved to be a turnpoint in our 
work. It was now clear to us that as a rule the oldest, best-preserved 
colloquial language was to be found out in the country, among second-
and third-generation Swedes. We had of course found good dialect-
speakers in the towns as weil, but on the whole, the Swedish there had 
been standardized and the most obvious dialectal traits had been lost. 

On May ist we arrived in Madison, Wisc., where we stayed for some 
days with Professor and Mrs Einar Haugen. Professor 'langen, known 
among other things for his pioneer research into the Norwegian dialects 
in America and his other works on the problems of bilingualism, had 
contributed at an early stage to the realization of our expedition. It was 
a great privilege for us to be able to discuss our work and methods with 
this experienced scholar. 

From here we continued to Minnesota, where Minneapolis was our 
headquarters for a month. We were given a great deal of help there by 
Mr Elmer Albinson, the Director of the American Swedish Institute and 



156 FOLKP HEDBLOM 

Dr. Marion Nelson, deputy Professor of Scandinavian Languages at the 
University of Minnesota. After some recordings in the town, at the 
Augustana Home for the Aged, among others, we concentrated on old 
Swedish settlements out in the country. We came across surprisingly 
well-preserved dialect among seeond and third generation descendants of 
old settlers in many places. North of Minneapolis we visited for example, 
Chisago Lake Settlement, where Smålanders are predominant, Isanti 
County, where there are people from Dalarna, Hälsingland and Medel-
pad, and the district east of Mille Laes Lake, where settlers from the 
parish of Älvdalen in Dalecarlia—where the most archaic dialect of 
Northern Europe is spoken—have colonized a whole section (640 acres). 
We continued northwards to the Canadian border, where we found a 
eolony from Järna Parish in Dalecarlia outside the border town of Inter-
national Falls. Our helpful and hospitable guide here was Mr Walter 
Lindvall. West and south of Minneapolis we visited colonies of Scanians 
at Parkers Prairie and Vasa, Värmlanders, mostly from Östmark Parish, 
at Buffalo, Cocato and Dassel, and Smålanders around St. Peter. In all 
these settlements we found second and third generation inf ormants with 
well-preserved dialeets sometimes of such an archaic type that cor-
responding traits have often died out in their respective home parishes 
in Sweden (Le. the parishes from which their forefathers emigrated). 

It was not only the language which was so interesting but also what 
they told us. They took us back to the community of pioneering 
when the first Swedes in the 1850's and 1860's penetrated the vast, virgin 
lands around the upper Mississippi and with axe and spade transformed 
it into the cultivated area of the present day. They had enormous dif-
ficulties to contend with, and suffered great hardship. They managed by 
organizing their life and community aecording to the old Swedish pattern 
of the self-supporting household. There was no money for purchasing 
goods. The settlers lived in earth "dug-outs", eovered with bark or 
in primitive "log-shanties". The trees were hewn with axes and stones 
blasted by lighting fires around them and then pouring cold water onto 
them. They made carts and wagons with block wheels, sawn from round 
logs. Grain was eut with a sickle and threshed with a flail on the iee. To 
begin with, the immigrants were dressed in deerskin clothing ; the deer 
were trapped in pits covered with branches. Later they acquired sheep 
and grew flax in order to spin wool and weave material for clothes. 
They slaughtered, brewed, baked, made cheese and dipped tallow-candles. 
In ease of illness and injury, there were no doetors, so people had to 
help each other as best they eould. As in Sweden, there were "witches" 
or "wise women" who could both eure and cause illness in people and 
cattle. Both during the week and on Sundays and holidays, the settlers 
lived according to the same pattern as in the forest and mountain districts 
of Sweden a hundred years ago.—It was a faseinating experience listening 
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to the old people describing lif e in this Old Sweden in America. When we 
now listen to the recordings we made, we cannot help feeling what a 
terrible loss it would have meant to Swedish language and cultural 
research if this valuable material had not been saved from extinction. 

On June 9th, our work in Minnesota was finished and we returned 
via Chicago to New York, where the recording ear was once more taken 
on board the Stavangerfjord. Mr Ordkus accompanied it and drove it 
from Oslo back to Uppsala where he arrived on July ist. I hired a small 
ear and drove up to the northernmost point of the state of Maine, where, 
near the Canadian border, there is a Swedish colony "New Sweden", 
which was founded in 1870-71 by a group of settlers led by W. W. 
Thomas, American minister in Sweden. Swedish was still spoken there, 
the dialect of Medelpad among others, by second generation Swedes, and 
the ties with Sweden are still extremely strong. This Swedish colony 
deserves doser study. After a short visit to Washington D.C., where 
I studied the methods for storage and preserving of gramophone discs 
and sound tapes in the Library of Congress, I returned to Sweden by 
air via Icdand on July 18th. 

During the expedition, about 160 people were recorded, and the 
material collected consists of 150 sound tapes, each of half an hour's 
playing time. It represents different dialects and will now be tran-
scribed and analysed from various points of view by Swedish dialect 
experts. The study of the English influence on American Swedish has 
already been started by Dr. Hasselmo in Rock Island. The tapes also 
contain interesting examples of the varying ways in which the Swedish 
Americans speak English and change from one language to the other 
during the course of conversation. 

Finally, it should be pointed out that the expedition was a pioneer 
eff ort and that the material collected has for the most part the character 
of random tests carried out on American Swedish speech as it is 
spoken in different social groups, generations and environments in 
Illinois and Minnesota. A systematic investigation into the Swedish 
settlements in other states in the U.S.A. and Canada would most likely 
give even more interesting first hand material concerning the Swedish 
language and popular culture which was transferred a century ago to 
the New World and there continued to exist within a new form of life. 
In a few years this material will have been lost. 

In conclusion the writer would like to express his heartfelt thanks to 
his many informants and friends in Swedish America. Their interest 
and great helpfulness have been of the utmost importance for the fine 
results obtained. 



Meddelanden och aktstycken 

E. G. Geijer om ön Jungfrun 

sin doktorsavhandling »Geijer som historiker» (1961) har Bengt Hen-
ningsson om förarbetena till Swea rikes häfder II bl. a. anfört: »Intres-
set för det pittoreska och kuriösa tar sig flera uttryck, bl. a. då Geijer 
återger en 'skepparberättelse om klippan Svenska jungfrun i Kalmar-
sund' och kommenterar i marginalen 'Novellämne'.»1  

Saken ligger icke till riktigt på det sätt Hermingsson menar. Vid sin 
excerpering av Palmskiöldska samlingen i UUB2  har Geijer bl. a. funnit 
en översättning av den holländske gesanten Anthonis Goeteeris' Journal 
om en resa till Sverige och Ryssland åren 1615 och 1616.3  I denna rese-
skildring har Geijer läst den berättelse han erinrar om, då han i sina 
excerpter skriver: »skepparberättelse af 1616 om klippan Svenska Jung-
frun i Calmare-sund».4  Men det var icke blott »intresset för det pitto-
reska och kuriösa», som föranledde Geijer att göra anteckningen om 
denna »skepparberättelse». Han har tagit med några parallellexempe1,3  
och han har tydligen tänkt sig att berätta om hur en sägen går igen på 
åtskilliga platser. Det är detta, som gör att anteckningen har mer än 
kuriositetsintresse. Bl. a. har Geijer påpekat, att »skepparhistorien af 
1616 om klippan Svenska Jungfrun» var »lika med sagan om Venusberget 
i Tyskland». I detta sammanhang skrev Geijer i marginalen det av 

1  HENNINossoN s. 180 not 9. 
a Se härom a. a. s. 180. 
8  Om Goeteeris' Journal se J. SAHLGREN: Blåkulla och blåkullafärderna. 

En språklig och mythistorisk undersökning. Namn och bygd 1915 s. 138 ff; 
jfr S. E. BRING: Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i 
Sverige fram till 1950 (1954) s. 13 f. Den översättning av Goeteeris' Journal, 
som finns i Palmskiöldska saml., bd 301 fol. 187-189, har i här relevanta 
delar tryckts av SAHLGREN (s. 142 ff). 

4  ITUB, S. 8 s. 131; HENNINGssoN s. 180 not 9. — Att det är Goeteeris' 
skildring Geijer åsyftar är tydligt. Det talas sålunda i denna om att rese-
nären »anno 1616» kom till Kalmarsund och där såg klippan »Svenska Jung- 
frun». 

5  Geijer anför: »Nästan dylik berättelse om Kettilsås i östra härad af Vet- 
lanna soken — trollträdgård, men inga jungfrur» samt (i marginalen) »Troll-
trädgård på Kinnekulle». Se vidare forts, av texten. 
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Henningsson citerade ordet »Novellämne».' Kanske var också detta 
något mer än en kuriositet. Marginalanteckningen blir av minst lika 
stort intresse, om Geijer — såsom formuleringen synes visa — icke 
kände till, att det gamla sagomotiv det här var fråga om redan hade 
utnyttjats litterärt. Greijers uppskattning av motivet gör det lika in-
tressant att komma ihåg, att detta skulle inspirera både Richard Wag-
ner och andra. 

R6unt 

Dans un essai « Geijer som historiker » (Geijer historien) en 1961 
M. B. Henningsson a donne une interpretation d'une annotation de 
E. G. Geijer dans la marge de son travail preparatoire au tome II de 
« Swea Rikes Häfder » ayant trait å une Mende de l'ile Jungfrun situee 
dans le detroit de Kalmar. Ce serait lä une preuve de l'interet de Geijer 
« pour le pittoresque et le bizarre ». 

M. A. Thomson soutient lui que l'annotation « sujet d'une nouvelle » 
doit ötre interpretee en pensant que Geijer a compris et voulu souligner 
å juste raison par lä une des variantes de la legende venant d'Allemagne 
sur le Venusberg, qui plus tard inspira Richard Wagner et d'autres. 

A. Thomson 

Folklig gravkonst — en notis 

Inom den folkliga gravkonsten har olika material använts. Stenhällar 
har främst lagts över ståndspersoner, men på vissa håll, t. ex. på Öland, 
har de också dominerat i bondens begravningsskick. Här bisattes släktens 
medlemmar intill varandra under stora kalkstenshällar. Varje by jordade 
sina döda inom en bestämd del av kyrkogården. Byns gemenskap upp-
rätthölls sålunda in i döden, ett bruk som ännu iakttas i många öländska 
församlingar.2 

Vanligare bland allmogen var de resta vårdarna av sten, som ofta 
hämtat sina förebilder i elegant utformade gravmonument eller som tagit 
upp former från äldre vårdar av trä. 

Smidesjärnet har i varje fall sedan 1600-talet använts för tillverkning 
av resta gravvårdar. Ofta har dessa givits en mycket rik utformning. 
De är vanliga främst i Småland, Östergötland, Värmland och Jämtland. 

1  För att ytterligare markera vad han hade i tankarna har Geijer strukit 
under orden Jungfrun, Venusberget och Novellämne. 

2  Vid Källa ödekyrka, Öland, kan en nästan orörd kyrkogård med kalkstens-
hällar studeras. 
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Gravvård från Korpilombolo kyrkogård 1919. 

Deras utseende vittnar om ett klart samband med äldre vårdar utförda 
i annat material. 

Trä har givetvis varit det vanligaste materialet inom det folkliga grav-
skicket. Adelsmännens av sten eller tegel byggda fristående gravhus hade 
sina motsvarigheter i för enklare personer uppförda mindre gravbyggna-
der av trä — s. k. gravstupor.1  På Kengis brukskyrkogård i Paj ala socken, 
Norrbottens län finns en sådan. Den kallas »Aron-tupa» och är väl den 
enda bevarade i landet. 

De resta vårdarna i trä består dels av vanligen mycket enkelt utfor-
made brädor, dels av kors. Dessutom finns en mängd blandformer. I övre 
Norrland har de brädformade gravvårdarn f främst använts på lappländ-
ska tillfälliga sommarbegravningsplatser. På de svenska kyrkogårdarna 
i samma område dominerar de enkla, vitmålade träkorsen. 

Materialets begränsade varaktighet har gjort att ytterst få äldre trä- 

1  Gravstupor finns bl. a. avbildade i Erik Dahlbergs »Sveda Antigua et 
Hodierna». 
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gravvårdar bevarats. Tillgängligt material visar dock klart att allmogens 
gravvårdar ofta varit lika rikt dekorerade som en stor del av dess bohag.4 
Monumentens formrikedom har varit mycket stor och fantasifull. Ett 
utomordentligt exempel på detta är en gravvård från Korpilombolo kyr-
kogård, Norrbottens län. 

Den här publicerade bilden är tagen 1919, troligen av rektorn vid 
folkhögskolan i Matarengi, övertorneå socken, Ossian Svensson.2  Den 
visar ett ytterst egenartat gravmonument, helt uppfört i trä, som lätt 
för tanken till ortodox kyrklig konst. De stora likheter som finns mellan 
byggnadsskicket i Norrbottens finsktalande delar och det i bl. a. ryska 
Karelen förefaller att styrka ett sådant antagande.2  Något egentligt sam-
band torde dock inte finnas i detta fall. 

Av bilden kan vi bara ana oss till den färgrikedom som vården måste 
ha haft. Mot ljusare partier avtecknar sig mörkare ornamentala utsmyck-
ningar bestående av profilerade dockor, upphöjda cirkelformade knappar 
osv. Vårdens fotparti är bl. a. dekorerat med tandsnitt. 

På vardera sidan om den ljusa, glasade (1) tavlan där den dödes an-
tecedentia angivits finns två korta armar, som håller ståndare krönta av 
hjulkors. Hjulkorsen återfinns även i mellanrummet mellan vårdens övre 
och undre tak. En i ett stycke utformad tunn skiva med hål-, fågelhuvuds-
(1) och korsdekorationer sammanbinder de två taken. Vården krönes av 
ett kors. Den är strängt symmetriskt uppbyggd med viss variation i den 
ovan nämnda genombrutna frisen. På dess mittstam strax under den 
stora horisontella skivan tycker man sig ana ett skulpterat huvud. 

Vården är tillverkad av bonden Johan Henriksson Kalliostenmaa från 
Lahdenpää i Korpilombolo socken.4  Han var född år 1836 i Karl Gustafs 
församling och avled år 1916 i Korpilombolo. Henriksson uppges ha varit 
en mycket skicklig träsnidare, bl. a. lär de vävstolar han tillverkat ha 
varit synnerligen rikt utsirade. 

Trots den unika karaktär som denna gravvård har finns det ett inre 
samband mellan den och Tornedalens sällsynt rika möbelkultur, som 
känneteclmas både av skicklig behandling av träet och av känslig och 
artistisk dekorationsmålning. 

Gravvården på Korpilombolo kyrkogård borttogs troligen någon gång 
vid slutet av 1920-talet. Några rester av den finns inte bevarade. 

1  Kyrkogårdskonst. Red. Harald Wadsjö, Sthlm 1919, s. 72. 
2  Bilden ingår i en samling fotografier och manuskript i övertorneå kommuns 

arkiv. 
3  Erixon, Sigurd: Några bottniska byggnadsformer. (Kulturhistoriska studier 

tillägnade Nils Åberg), Sthlm 1938; Isaksson, Olov: Svenskt—finskt—ryskt (Norr-
botten 1962), Luleå 1962. 

4  För denna uppgift står jag i tacksamhetsskuld till kyrkoherde Bertil Ek-
man, Korpilombolo. 
11 — 63153070 Sv. Landsmål 1963 
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Resum 

Dans l'art populaire des tombes les materiaux utilises ont ete la pierre, 
le fer forge et le bois. Les monuments funeraires se composaient le plus 
souvent de simples restes de planches ou de croix de bois peintes en blanc. 
Le peu de resistance de ees materiaux a fait quo peu des exemplaires 
les plus anciens se sont conserves. Uri monument funeraire en bois de la 
eommune de Korpilombolo, en Laponie (derniere moitie du XIX' siecle) 
montre cependant que la riche eulture de l'art du meuble en Torneälvdal 
avec sa belle sculpture et son sens de la peinture decorative a eu son 
equivalent dans l'art des monuments funeraires — qui n'est pas sans 
rappeler le style funeraire russe-orthodoxe. Dans eette region å la fron-
tiere finlandaise, on retrouve d'ailleurs nettement l'influence russe dans 
l'art de construire. 

Olov Isaksson 
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Tore Österberg, Bilingualism and the first school language—an educa-
tional problem illustrated by results from a Swedish dialect area. Inaugural 
dissertation. 158 ss. Umeå 1961.1  

Det största framsteget ifråga om språkkunnande i en människas liv 
görs i förskoleåldern, när barnet lär sig utnyttja jollrets mångfald, ut-
välja ett begränsat antal relevanta språkljud och sammanställa dem till 
betydelsebärande ljudföljder. Varje fortsatt språkundervisning i moders-
målet eller i främmande språk bygger — tyvärr ofta omedvetet — vi-
dare på den grunden. 

I Sverige äger vi sedan urminnes tid två minoritetsspråk, lapskan och 
finskan, och dessutom åtminstone sedan slutet av medeltiden en dialekt-
splittring som i vissa avlägsna landsändar har lett till ett slags mino-
ritetsspråk inom svenskans ram. Varje folkmålsupptecknare i sådana byg-
der kommer förr eller senare att reflektera över de pedagogiska, psyko-
logiska och sociala problem som motsättningen mellan dialekt och riks-
språk innebär. Ur allmändemokratisk och ur nutida pedagogisk synvinkel 
borde barnets lugna och fria personlighetsutveckling vara en riktpunkt 
också för undervisningen i det s. k. modersmålet, dvs. i svenska riks-
språket. Från lingvistisk pedagogisk synpunkt borde likaledes förskole-
ålderns språkliga erfarenheter, dvs. hemspråket, läggas till grund för de 
första skolårens språkundervisning. Men det är allmänt bekant att sådana 
riktlinjer inte har varit normgivande i områden med minoritetsspråk eller 
utpräglade svenska folkmål. »Varje människa har bara ett modersmål. 
Det är det som hon lärde sig som barn. — — — Och skolorna — åt-
minstone de lägre — måste sluta att förfölja dialekten och ägna sig åt 
en mer positiv fostran. I landsändar, där allmogemålet är mycket olika 
rikssvenskan, t. ex. i övre Dalarne, övre Norrland och på Gotland, bör 
man t. o. m. fordra att folkskollärarna känner bygdens mål ...»2  

Hösten 1961 disputerade skolinspektör Tore Österberg inom ämnet 
pedagogik i Uppsala på en avhandling om tvåspråkigheten på Pite lands-
bygd i relation till det första skolåret. Undersökningen omfattar Hortlax, 
Norrfjärdens och Pite landskommuner, där pitemålet ännu nyttjas all-
mänt som hemspråk. I byn Böle talas dialekten i 98 % av hemmen och 

1  Väsentliga delar av denna anmälan framställdes av ree. i en extra op-
position 16/9 1961. 

2  Dahlstedt i Folket i Bild 1948: 34. 
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i samhället (kyrkbyn) Öjebyn i omkring 90% (Österberg s. 62). För hela 
undersökningsområdet gäller: »In an examination of corresponding data 
in the school we found that the proportion of children who spontaneously 
chose the dialect as their medium of communication was ... nearer 100 % 
tha.n 95 %. This applied to the choice of language both at home and on 
the playground» (s. 63). 

Österberg jämställer från pedagogiska utgångspunkter dialektsitua-
tionen i Piteområdet med tvåspråkighetsproblem ifråga om helt obesläk-
tade eller besläktade men klart skilda språk. Bilingvism innefattar, menar 
förf., inte bara rent lingvistiska företeelser. »Thus emotional and social 
complications must also be included in any definition of what is meant 
by bilingualism» (s. 11>. Förf. har inte skilt på sådan tvåspråkighet som 
innebär den samtidiga närvaron inom ett begränsat geografiskt område 
av två traditionella (tal)språk, som delvis nyttjas om varandra av 
samma individer, och den tvåspråkighet som innebär att ett officiellt 
riksspråk med skolans hjälp strävar efter att ersätta ett områdes tradi-
tionella språk.1  När barnen i Tornedalen eller Pitedalen börjar skolan 
ställdes de förr och ställs kanske ännu i viss utsträckning inte i första 
hand inför ett tvåspråkighetsproblem utan inför ett främmande språk. 

Denna definitoriska reservation drabbar inte på något vis avhand-
lingens sakliga premisser. I övrigt vill anm. ge  Österberg rätt ifråga om 
begreppet tvåspråkighet. Situationen i Pitebygderna kan och bör jäm-
ställas med tvåspråkighet, också från rent lingvistiska utgångspunkter. 
Under disputationen framhöll en opponent att pitebon förstår rikssvenska, 
som ett argument mot termen bilingvism i detta sammanhang. Men riks-
språkliga svenskar, t. ex. stockholmare, förstår alls inte pitemål utan 
inlärning och övning. Att däremot pitebon i varje fall passivt behärskar 
riksspråket, dvs, förstår det, visar att han har lärt sig det. I annat fall 
vore han ju enspråkig! Det är betecknande att de dialekttalande i övre 
Norrland nyttjar ordet svenska s. och v. (uttalat fwäänsk el. dyl.) för 
betydelserna 'svenskt riksspråk' resp. 'tala riksspråk'. 

Österbergs hypotes är följande: »The mother tongue, i.e. the spon-
taneously chosen speech language, should without doubt be the best me-
dium for satisfying the child's need of identification and for teaching the 
child. It provides solid knowledge. It is meaningful and fairly automatised.» 
(s. 52). Det vore därför naturligt att åtminstone under en viss tid nyttja 
dialekten i stället för riksspråket i Pitebygdernas skolor. Därmed skulle 
kontinuiteten och integriteten i barnens utveckling skyddas och skolan-
passningen och undervisningen underlättas. 

Denna hypotes har Österberg prövat genom att under skolåret 1957-58 
dela upp omkring 350 pitemålstalande förstaklassare i två jämstora 
grupper. Den ena undervisades under höstterminens första tio veckor 

1  Om definitionen av begreppet bilingvism jfr numera L. Zawadowski, 
Les dialectes d'origine diff&ente en contact, i: Orbis X: 2 (1961) s. 296 f. 
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på pitemål, den andra på riksspråk. Dialektgruppen fick därvid lära sig 
läsa i en parallellupplaga på pitemål av den riksspråkliga abc-boken. 
Under ytterligare fyra veckor övergick dialektgruppen sedan till riks-
språk. Nybörjarklasserna med riksspråks- resp. dialektundervisning var 
jämnt fördelade över undersökningsområdet. Lärarna i dialektgruppen, 
som var infödda pitebor, hade instruerats och delvis också övats för sin 
ovanliga uppgift genom studiesammanträden och försöksundervisning 
under läsåret 1956-57. 

Genom upprepade test av skilda slag följde Österberg barnens fram-
steg under sammanlagt 35 veckor. Det visade sig därvid att dialekt-
gruppen var tydligt överlägsen i förhållande till riksspråksgruppen i läs-
ning, både med hänsyn till snabbhet och till uppfattningen av det lästa. 
Ifråga om allmän skolanpassning hade dialektgruppen också de bästa 
resultaten, fastän försprånget inte var statistiskt säkerställt. Inte i något 
hänseende var riksspråksgruppen överlägsen, trots att testningen i slu-
tet av undersökningsperioden enbart ägde rum på riksspråk och med 
riksspråkliga texter (s. 135 f.). Österberg har alltså »funnit att dialekt-
gruppen i praktiskt taget alla hänseenden nått längst, i flera fall med 
en klart signifikant överlägsenhet. Hypotesen kan därför i huvudsak an-
ses ha blivit bekräftad.»' 

De barn som slapp en brysk språklig förändring, när de började skolan, 
utvecklades i genomsnitt fortare under det första skolåret. Det är huvud-
summan av Tore Österbergs undersökning. 

Från pedagogiskt håll lovordas planläggningen och genomförandet av 
Österbergs pedagogiska experiment i väsentliga avseenden. Däremot har 
stark kritik riktats mot författarens sätt att lägga fram sin undersökning, 
ifråga om akribi, statistik m. m. Uppenbart är att full likställdhet hos 
de två undervisningsgrupperna med avseende på alla andra faktorer än 
den som skulle undersökas, dvs. undervisningsspråket, är mycket svår 
att uppnå. Tänkbart är till exempel att lärarna i dialektgruppen gick in 
för sin ovanliga uppgift med större iver och omsorg än riksspråkslärarna, 
som följde en gammal invand rutin. 

Från lingvistisk sida finns tyvärr rätt mycket att anmärka på Öster-
bergs undersökning. Förf, har inte utnyttjat dialektologisk sakkunskap 
och litteratur i tillräcklig omfattning. I litteraturlistan saknas till ex-
empel Dahlstedt och Ågrens »Övre Norrlands bygdemål» med dess grund-
läggande översikt över diftongeringarna i Norrbottens bygdemål. Av 
principiella arbeten om tvåspråkighet finns både Einar Haugens »The 
Norwegian language in America» och Uriel Weinreichs »Language in 

I Prof. Wilhelm Sjöstrand i betygsmotivering 16/9 1961. 
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contact» med, men läsaren känner sig inte övertygad om att förf. har 
tillägnat sig deras innehåll i tillräcklig utsträckning. 

Förf. är själv uppvuxen i Byske, en grannbygd till Piteområdet med 
västerbottnisk dialekt. Framställningen om Pitemålets förekomst och 
egenheter är i flera avseenden otillräcklig och oklar. Läsaren lämnas 
sålunda i ovisshet om vilken ställning Älvsby landskommun och Älvs-
byns köping intar i förhållande till dialekten i kustsocknarna. Kartan 
över »Piteå dialect district» säges vara hämtad ur mitt arbete »Inledning 
till Pitemålet».1  Men min karta är noggrannare och utförligare och läm-
nar inte Älvsbykomrnunerna utanför det egentliga pitemålsområdet. Om 
Pite stad skriver förf. »The town is one of these four communes and al-
though these pupils are dialect-speaking (cf. Dahlstedt, 1957, p. 9 et seq.), 
we considered that they should not be included, principally because of 
social divergences» (s. 61 not 20). I själva verket har anm. emellertid 
påpekat dels att de »stadsbor som talar en genuin dialekt numera bara 
[är] en minoritet av Piteås omkr. 6 000 invånare», och dels att Pite stads-
mål i flera avseenden, bl. a. ifråga om diftongerna, skiljer sig från Pite 
bondmål (a. a. s. 14 och 39 f.). Det var alltså redan av rent lingvistiska 
skäl nödvändigt att lämna Pite stad utanför undersökningen. Däremot 
kunde Älvsby landskommun gott ha varit med från dialektologisk syn-
punkt. Att den har utelämnats motiveras bäst med att författarens un-
dersökningsområde ändå var tillräckligt stort. 

Tabellen över pitemålets kännemärken (s. 43) är tillfällig och osyste-
matisk. Som punkt 1 upptas till exempel bortfall eller försvagning av 
slutstavelse och som punkt 4 bortfall av (slut)vokal i långstaviga infini-
tiver. I bägge fallen rör det sig om apokope i gamla långstavingar. Punkt 
4 faller helt in under 1. Som punkt 2 upptas det kakuminala 1-ljudet, 
som är allmänt i stora delar av Sverige och inte torde vålla några svå-
righeter för barnen, vare sig i läsundervisningen eller i allmänt talspråk. 
Som sista och åttonde kännemärke anförs nasalering. Nasalering av vo-
kaler framför n, nt, eller ng, t. ex. bad 'band' och lag 'lång', är emellertid 
»ett kännetecken för Pitemålet som nu snabbt trängs tillbaka». Anm. har 
i de yttre bygderna (inom österbergs undersökningsområde) bara iakt-
tagit det hos en del äldre sagesmän (a. a. s. 18). 

Ljudbeteckningen i avhandlingen är också ofullkomlig, t. ex. drå:gga 
'draga' (s. 68 not 29) i st. f. dråga, dvs. kortstavig-t. 

Förf har uppenbarligen inte tillägnat sig en klar uppfattning om Pite-
målets ljudbyggnad, vare sig frän fonetisk eller från fonematisk synpunkt. 
Denna anmärkning är väsentlig, eftersom dialektgruppen under de tio för-
sta skolveckorna läste i en abc-bok som översatts till pitemål. Dessa texter 
utgör i själva verket en av grundvalarna i österbergs hela undersökning. 
Ett kort textprov ur dem återges i avhandlingen (s. 138). 

Förf. redogör föga för den ortografiska princip, som har tillämpats i 
i 1 årsboken »Norrbotten» 1956-57. Se förf. s. 37 f. 
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dessa abc-texter. Jag är medveten om att den innebar stora svårigheter. 
Det är uppenbart att barnen inte bör möta sin dialekt i en rent fone-
tisk transkription (landsmålsalfabet el. dyl.), lika litet som vi lär riks-
svenska i ren ljudskrift. Men stavningen bör vara konsekvent med hän-
syn till för pitemålet relevanta språkljud, s. k. fonem, om metoden att 
ljuda vid läsundervisningen skall komma till sin rätt. En rent fonematisk 
transkription utifrån enbart pitemålets eget ljudsystem hade varit bäst, 
om barnen skulle fortsätta att läsa pitemål upp genom skolan och fram 
genom livet. Eftersom dialekten enbart är avsedd att vara en inkörsport 
till riksspråket, passar en sådan emellertid inte för Österbergs under-
sökning. I stället borde han eftersträva en ortografi som så vitt möjligt 
på samma gång uppfyller dialektens krav på fonematisk konsekvens och 
det pedagogiska försökets krav på likhet med det svenska riksspråkets 
stavning. 

I utdraget ur abc-texterna står smaka för pitemålets uttal småka 
'smaka'; jfr dråga här ovan. Dialektens ljudsystem känner både ett a-
ljud (linalf a el. a) och ett 4-ljud (lmalf o). Huruvida den anförda stav-
ningen innebär en medveten och systematisk anpassning till riksskrift-
språket i alla gamla kortstavingar med a f fr a, vilka i pitemålet har å 
ffr a (utom i ord med n mellan a-na),1  framgår inte av det lilla text-
provet. 

Det finns två ei-diftonger i Pitemålet: en fallande såsom i meit 'meta(r)' 
och beit 'betar' i textprovet, och en stigande såsom i sei 'se' (eg. mot-
svarande si i andra norrl. dial.) i textprovet. Den senare diftongen hörs 
också i kin 'fin', men i detta fall har den inte betecknats i textprovet, 
som har stavningen fin. Visserligen torde den stigande ei-diftongen vara 
lättare att uppfatta i slutljud än i inljud, men det måste -likväl ifråga-
sättas om det är god pedagogik att ibland stava två skilda diftonger lika 
och ibland stava samma diftong olika.2  

Orden ro, sol, stor och kok uttalas i Pitemålet nio, staor osv., dvs. dif.  - 
tongiskt (lmalf o9, CO9 el. dyl.). I textprovet stavas de enbart ned o. Dia-
lekten känner också ett långt monoftongiskt o-ljud (lmalf o), t. ex. i kol 
'(trä)kol'.3  Av intresse vore att veta hur läsundervisningen enligt ljud-
metoden har gått till i ett sådant fall. Har barnen lärt sig att ljuda bok-
stavstecknet o som do eller som o? 

De anförda exemplen torde räcka för att visa de oklarheter som vid-
låder abc-texterna på pitemål i fonetiskt och fonematiskt avseende. Men de 
bör också vara något så när genuina med hänsyn till ordval och ordfogning 
(syntax). Av textprovet i avhandlingen att döma har de alltför mekaniskt 
överflyttats från riksspråk till Pitemål. »Här ska mor få se, sa Arne» 

1  Se vidare Dahlstedt »Inledning till Pitemålet* s. 23. 
2  Jfr vidare Dahlstedt och Ågren »Övre Norrlands bygdemål» 1954 s. 196 

och texterna s. 84 ff. 
2 Jfr vidare Dahlstedt och Ågren a. a. s. 196 f. 
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återges på pitemål med »Här ska mamma få sej, sa än Arne». På gott 
pitemål borde det ha hetat »Jänna sko du få sej, mamma! sa än Arne». 
Adverbet jänna 'här' är ett av dialektens mest typiska ord. Riksspråkets 
genitivförbindelse »Arnes fisk» återges i textprovet den ena gången »Arnes 
fisk» och den andra gången »än Arnes fisk». Men på pitemål heter det 
»fisken hanf Arne». Osv. 

Abc-texterna på dialekt är inte idiomatiska. Detta måste ha inne-
burit att barnen inte identifierade dem med förskoleålderns hemspråk 
på ett så självklart vis som önskvärt vore. Det är tänkbart att vissa av 
pitemålstexternas onöjaktigheter är avsiktliga och motiverade av syftet 
att underlätta en övergång till riksspråket. Man vill likväl tro att dia-
lektgruppen bland försöksbarnen hade nått bättre resultat ifråga om läs-
ning och skolanpassning om de hade fått börja med en mer idiomatisk 
abc-text. Större betydelse än själva texten torde likväl böra tilläggas 
lärarinnornas förmåga att tala och förstå pitemålet. Den var enligt förf. 
mycket god. 

De anmärkningar som här har framställts mot den språkliga delen av 
Osterbergs avhandling innebär inte, så vitt jag förstår, att hans huvud-
resultat äventyras. Snarast hade dialektgruppens framsteg framför riks-
språksgruppen blivit större om försöksledaren ägnat större omsorg åt 
dialekttexternas utformning. Från pedagogisk sida framhölls vid disputa-
tionen att rättelserna av respondentens statistiska felräkningar heller inte 
»invalidiserar» hans slutsatser. 

Vi har alltså rätt att tillmäta resultaten av Tore Österbergs under-
sökning stor betydelse. De stöds enligt förf. dessutom av liknande peda- 
gogiska tvåsprå,kighetsundersökningar på andra håll i världen. »Although 
the educational plan in our opinion provides scope for this, school usage 
hitherto has overlooked the possibility of using the dialect systematically 
as the introductory language [in SwedenD (s. 136 f.). Man kan i detta 
sammanhang inte undgå att göra några reflexioner. Hur kommer det sig 
att undervisningen i våra landsbygdsskolor trots allt har givit rätt gott 
utbyte hittills? Svaret är att många — kanske de flesta — småskollära-
rinnor och småskollärare på landet förr i världen var barnfödda i den 
bygd eller i varje fall i det landskap där de undervisade, och att de obe-
roende av centrala pedagogiska direktiv har använt sitt sunda förnuft 
och sin dialekt för att hjälpa barnen till rätta under de första skolåren. 
Under dialektinspelningar i Norrland har jag vid flera tillfällen haft 
gamla småskollärarinnor eller småskollärare som sagesmän. De har talat 
bygdemål eller ett starkt bygdemålsfärgat provinsspråk som sitt natur-
liga talspråk. En genomgång av litteratur om äldre förhållanden i den 
svenska folkundervisningen, t. ex. i serien »Årsböcker i svensk under-
visningshistoria», hade här haft sitt givna intresse. 



LITTERATUR 169 

Likaså finns en hel del att lära genom utblickar till andra länder. I 
Norge har bygdemålen (här avses inte det officiella landsmålet nynorsk) 
en mer gynnad ställning i skolan än hos oss. Barnen får använda dia-
lekten under både raster och lektioner långt upp i skolan. I det tyska 
Schweiz upprätthålls med avsikt skillnaden mellan schwyzertiitsch i dess 
skilda lokala dialekter på den ena sidan och det högtyska skol-, tjänste-
och skriftspråket på den andra. »Varje kommun [i Schweiz] har författ-
ningsenlig rätt att i folkskolan vid sidan av några av de officiella språken 
bedriva undervisning på någon av kommunens dialekter.»1  I den roman-
ska delen av kantonen Graubiinden finns fem rätoromanska regional-
skriftspråk. »So gestaltet sich das sprachliche Bewusstsein etwa eines 
Schulbuben von Sedrum sehr kompliziert. Es ist, genau genommen, vier- 
stufig. Von der Wiege her spricht er Mundart von Tavetsch , in der 
Schule lernt er die surselvische ( = Disentiser) Schriftsprache lesen und 
sehreiben. Auf der von den Fremden belebten Dorfstrasse pickt er den 
Dialekt des deutschschweizerischen Mittellandes auf, und von der 
vierten Primarschulklasse weg lernt er Schriftdeutsch.»2  

Tore Österberg menar att de pedagogiska konsekvenserna av hans 
resultat bör kunna omsättas i skolundervisningen, under förutsättning 
att läraren behärskar dialekten. Han förmodar att skolans inställning 
till dialekten (the atmosphere in school surrounding the dialect) är den 
viktigaste punkten i undervisningen. Däremot skulle det inte vara nöd-
vändigt att lära barnen läsa på dialekt, eftersom varje dialekts område 
är litet och allmänheten är negativt inställd till en sådan ordning. 

»The conclitions we found in Piteå district in all probability exist in 
many parts of our country. If we disregard the conventionally bilingual 
areas—Torneå Valley and Lappish-speaking regions—and confine our-
selves to the districts which are bilingual according to our definition 
of bilingualism, then these are numerous enough: Gotland, Dalarna, 
Jämtland, Kalix River Valley and so on. Our experimental results are 
in all probability applicable to these also» (s. 137). 

»Medan gräset gror dör kon». De insikter om nybörjarspråket i små-
skolan som Tore Österberg har nått fram till borde ha omsatts i prak-
tiken redan i slutet av 1800-talet, när den enkle dialekttalande byskol-
läraren började ersättas med mer centralt fostrade pedagoger. Ännu är 
tiden likväl inte försutten att på ett smidigare vis än hittills lämpa små-
skolebarnen i våra utkantsbygder in i skolans och det svenska rikssprå-
kets värld. I synnerhet väntar man sig en grundlig omprövning av svensk-
undervisningen i Tornedalen. 

Även om Tore Österbergs arbete har vissa allvarliga brister, äger det 

1  Svensk uppslagsbok, 2. uppl., bd 25, sp. 600. 
2  Ambroise Widmer, Spraehliehe Aufnahmen in rätoromaniseh Graubtin-

den, i: Orbis IX: 2 (1960), s. 380. 
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också stora förtjänster. Österberg är pedagog i ansvarig tjänsteställning, 
men han har varit djärv nog att behandla ett ämne som hittills tycks 
ha varit tabu i svensk pedagogisk och demokratisk debatt — den sven-
ska tvåspråkigheten. Resultatet visar att ämnesvalet var motiverat. 

Resum(6 

M. Karl-Hampus Dahlstedt fait le compte rendu d'une thåse de doc-
torat en pedagogie de l'inspecteur de l'enseignement primaire Tore Öster-
berg. La thåse est intitulee « Bilingualism and the first school language 
— an educational problem illustrated by results from a Swedish dialect 
area ». Le domaine explore est compose de trois communes rurales pres 
de la ville de Piteå dans le Norrbotten (Botnie septentrionale), tout au 
nord de la Suåde. Le parler suedois de ce territoire, pitemål (patois de 
Piteå), n'est pas compris par un suedois ordinaire sans åtudes ni exer-
cices. Les patoisants au contraire cornprennent, en gåneral, le suådois 
commun, qui est la langue de l'åcole, de leurs quotidiens, de la TSF etc. 
L'auteur caracterise avec raison la situation linguistique de ce domaine 
comme bilingue, bien qu'il ne soit pas ici question de deux langues dif-
ferentes au sens rigoureux du mot. Il a pose l'hypothåse que la langue 
maternelle, c'est-å-dire le dialecte spontanement choisi par les enfants, 
doit etre le meilleur moyen pour l'enseignement primaire. Österberg a 
mis cette hypothåse l'epreuve, en divisant les 350 enfants de la pre-
miåre classe des åcoles enfantines pendant l'annee scolaire 1957-58 en 
deux groupes. L'un a re9u l'enseignement en suedois commun, tandis 
que les enfants de l'autre ont ete instruits et ont appris å lire en pitemål, 
pendant les dix premiåres semaines du semestre d'automne. Aprås une 
periode transitoire de quatre semaines ceux-ei ont, cependant, passé å 
la langue commune. Ensuite l'auteur a mesure par plusieurs epreuves 
(tests), au cours de 35 semaines de la premiåre annee scolaire, les progrås 
et l'adaption scolaire des enfants des deux groupes. Or, il a trouve que 
les enfants du groupe dialectal etaient supårieurs aux autres dans la plu-
part des points exannines. Ceux-lå savaient meme lire des textes en sue-
dois commun mieux que les enfants de l'autre groupe, lequel, de son 
cöte, n'etait superieur au groupe dialectal å aucun des points de vue re-
cherches. 

M. Dahlstedt a examinå les parties linguistiques de l'ouvrage de Tore 
Österberg. Il trouve que l'auteur n'a pas fait une analyse suffisante des 
syståmes phonåtique et phonematique du parler en question. L'ortho-
graphe des textes en pitemål, destines aux enfants du groupe dialectal, 
n'est pas logique. Il aurait fallu analyser le syståme phonematique du 
parler, et ensuite creer une orthographe, qui puisse, autant que possible, 
ötre en accord avec le dialecte des enfants, en måme temps que res- 
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sembler å l'alphabet du suedois littéraire. Au point de vue du lexique 
et de la syntaxe les textes en pitemål d'Österberg ne sont pas, non 
plus, suffisamrnent idiomatiques. Cependant, les institutrices etaient in-
digånes et savaient parler le dialecte. Il semble que ce fait ait sauve 
cette investigation. Si les textes d'abe avaient ete mieux traduits en 
pitemål, les resultats des epreuves auraient probablement ete encore 
plus favorables au groupe dialeetal. En tous cas, l'investigation de Tore 
Österberg est d'une grande importanee pour l'enseignement primaire, 
surtout dans la valk% de Tornedalen, oh une majorite des enfants par-
le un dialect firmois, non apparentie au suedois. L'auteur parait ötre, 
dans son domaine, un pionnier en Suåde. 

Karl-Hampus Dahlstedt 

Ordbog over Danmarks Plantenavne, udgivet af Det dandoe Sprog- og 
Litteraturselskab ved Johan Lange. 3. Köpenhamn 1961. 413 s. (Ejnar 
Munksgaards forlag.) 

Jonsson, Per N., Kärlväxter i Lita kommun. Lita Hembygdsförenings 
skriftserie. 7. 1956. Östersund 1956. 103 s. 

Färje, C. G., Älvdalens flora. Med artförteckning och kommentar samt 
växternas älvdalska benämningar. Älvdalen 1958. 78 s. 

Färje, C. G., Transtrands flora. Med artförteckning och kommentar 
samt de dialektala namnen. Malung 1961. 113 s. (Rekv. från Transtrands 
Hembygdsförening, Sälen.) 

Tidigare har jag haft tillfälle att här anmäla Ordbog over Danmarks 
Plantenavne, ett arbete av mycket stort värde för nordisk växtnamns-
forskning. Det återstår nu endast att nämna, att det tredje bandet har 
utkommit, varigenom verket är avslutat. Det innehåller en lista över 
nyttjade förkortningar samt en förteckning i bokstavsföljd över de i ord-
boken förekommande danska — till en del även latinska — växtnamnen-, 
omfattande inte mindre än 382 tvåspaltiga sidor. 

En värdefull källa för kännedomen om de folkliga växtnamnen har 
ofta våra provinsfloror utgjort, sådana som A. Samzelius' Närkeflora 
1760, Blomster krantz af de allmännaste och märkvärdaste uti Neriket 
befintliga växter, och C. G. Kröningsswärds Flora dalekarlica 1843. Även 
i vår tid utges särskilda floror över mindre områden. Ännu vanligare är 
det kanske, att de numera allt talrikare sockenmonografierna innehåller 
ett kapitel om bygdens växtvärld. Om man i dessa floror eller artför-
teckningar även lämnade uppgift om växternas folkliga namn, skulle 
man inte bara berika vårt material av dialektala växtnamn Utan säker-
ligen också göra framställningen färgrikare och intressantare. Tre arbeten 
av detta slag, som tar hänsyn även till växternas folkliga namn, skall 
här i korthet nämnas. 

1 Lits Hembygdsförenings skriftserie, 7, 1956, förtecknar Per N. Jons- 
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son kommunens kärlväxter. Omkr. 75 av dessa är försedda med ett namn 
ur Litsmålet. Det är en värdefull samling dialektala växtnamn, mot vil-
ken inte många anmärkningar kan riktas. Sannolikt av tryckeritekniska 
skäl har ljudbeteckningen i ett par fall blivit mindre lyckad. Man vill ju 
gärna, att ett enstaka ljud representeras av ett enda tecken. Men i t. ex. 
braennbera 'hallon' och naerven 'våtarv', gaulmonkskåll'n 'färgkulla' och 
svaulublomstre 'styvmorsviol' återger ae och au närmast landsmålsalf a-
betats a och 8. Detta borde åtminstone någonstans ha påpekats. 

I sina båda floror över två nordliga dalasocknar, Älvdalens flora 1958 
och Transtrands flora 1961, har C. G. Färje ägnat särskilda avsnitt åt 
de folkliga växtnamnen. För detta efterföljansvärda initiativ är man 
honom synnerligen tacksam. 

Tyvärr kan man inte odelat lovorda den mycket omfattande namn-
förteckningen i Älvdalsfloran. Den innehåller alltför många tryckfel och 
oriktigt återgivna uppgifter. Några exempel: dialektbeläggen Bliomtjäl-
kar (den citerade Kröningsswärd skriver -kjelkar) och Bjärguoln bör byta 
plats. Då får de sina rätta betydelser, Bjärguoln 'bergrör, Calamagrostis 
epigejos' och Bliomkjelkar 'gullris, Solidago virgaurea'. — Brännedd 'bränn-
nässla' är en i övrigt okänd form. Ordet brännässla uttalas i Älvdalen 
bre' nne1 22 (med nasalerade vokaler). Kan det vara .2/ som har kommit 
att i tryck återges med dd? — Fjellrapa 'dvärgbjörk' citeras ur Rietz. 
Men Rietz' lokaluppgift under namnet är endast Dalarna. Det är högst 
tvivelaktigt, om fjellrapa får räknas som ett Älvdalsnamn. Ordet är i 
ULMA: s samlingar känt blott från Särria och Icke. I Västerdalarna finns 
emellertid ett fjällsrep 'dvärgbjörk'. — Namnet Ljotagras 'flyghavre, 
Avena fatua' efter Kröningsswärd ser egendomligt ut, särskilt som växten 
enligt förf:s egen uppgift heter Ljuäta ger. Kröningsswärd skriver emel-
lertid ljotagär. — Sinni 'fårsvingel, Festuca ovina' måste väl vara siuni? 

Mot uttalsbeteckningar och identifikationer kan väl också anmärk-
ningar riktas — är inte ajkudnnäppel snarare 'hjortsvamp, Elaphomyces 
granulatus'? — men det måste framhållas, att förf. har haft ett ovanligt 
svårt material att arbeta med. Älvdalens växtnamn — väl kända som 
de är genom äldre litteratur, i Dalmålsordbokens rika samlingar och tack 
vare framstående kännare som Ekorr Anders Andersson i Evertsberg 
och C. G. Färje — erbjuder så mycket av intresse, att man skulle väl-
komna en ny och vad de folkliga namnen beträffar reviderad upplaga 
av Färjes Älvdalens flora. 

Ett utmärkt arbete är däremot Färjes mycket innehållsrika lista på 
dialektala växtnamn i Transtrands flora. Det är en fängslande samling 
namn, de flesta med anknytningar inom det övriga dalmålsområdet men 
också flera som pekar norrut eller västerut, t. ex. vånnrot 'kvanne eller 
strätta'. — Riksspråkliga uppslagsord förekommer inte, utan namnen 
är ordnade i bokstavsföljd efter uttalsformerna. Men i ett fall har nog 
förf. fallit för frestelsen att etymologisera uttalsformen, med mindre gott 
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resultat. Förleden i steggidirsrot 'mästerrot' är inte av samma art som 
förleden i orkidénamnet steggmanhandä — den onde kan kallas stygg- 
mannen men knappast styggkarlen. Här har vi i stället ett växtnamn 
stickelsblad, -rot med rätt vid utbredning i Dalarna. Nias Hjalmar Mats-
son har upptecknat sta' ka,sblrat ar i Lima. Kröningsswärd etymologiserar 
lustigt nog i annan riktning än förf. Han uppger steckhalsrot från övre 
Västerdalarna. 

Det är påfallande, hur många av namnen i de tre här nämnda växt-
namnslistorna som anförs i bestämd form. Det kan verka något förvil-
lande för läsaren — man hade gärna velat ha en uppgift »best. sg.» efter 
dylika namn — men ett sådant redovisningssätt är dock fullt befogat. I 
de nordliga svenska dialekter det här gäller, används nämligen växt-
namnen i mycket stor utsträckning i bestämd form. I dalmålsområdets 
övre socknar kan det ibland vara omöjligt — trots envishet och list i ut-
frågningen — att få obestämd form av vissa namn belagd. Att särskilt 
norrländska dialekter har en förkärlek för bestämd form av vissa ord, är 
ju f. ö. väl känt. 

R6umi 

M. Sigurd Fries rend compte du troisieme et dernier tome du diction-
naire des noms de plantes qui vient de paraitre (voir aussi Svenska lands-
mål 1959 et 1960). Co volume comprend divers index dont le plus im-
portant est un index alphabetique sur les noms danois des plantes. 

La flore de trois communes, comprenant aussi les noms en dialecte 
des plantes, y est presentee: une de Lit, commune du Jämtland, et deux 
du nord de la Dalecarlie, Älvdalen et Transtrand. Les noms de plantes 
de ces regions ont ceci de commun notamment que beaucoup d'entre eux 
peuvent difficilement ötre employes autrement qu'it la forme definie. 

Sigurd Fries 

Lautbibliothek der Deutschen Mundarten. Herausgegeben vom Deutschen 
Spracharchiv. Häftena 17-30. Göttingen 1961-63. (Vandenhoeck& Ruprecht) 

Denna serie av tyska dialekttexter inspelade på ljudband presenterades 
utförligt i årg. 1959 av Sv. Lm. (s. 157 ff). Den fortsättes med all energi 
och målmedvetenhet av utgivaren, professor Eberhard Zwirner i Miinster, 
Westfalen, bekant såsom upphovsman till den s. k. fonometrien. De under 
åren 1961-63 utgivna 19 häftena innehålla texter också från orter utan-
för det nuvarande Västtyskland, såsom Sudetlandet, Ostpreussen och 
Galizien samt även en text på jiddisch från Schweiz. Häftena äro upp-
ställda efter samma mönster som de tidigare: texten, omfattande mellan 
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5 och 47 minuters tal, föreligger i parallellöpande fonetisk utskrift, grov 
beteckning och överflyttning till högtyska. I en inledning får man upp-
lysningar rörande talaren, utskrivaren samt orten och dess dialekt. Kom-
mentaren till texten ges i fotnoter, vilkas omfång växlar betydligt i de 
skilda häftena: i några blott ett par rader, i andra största delen av varje 
sida. Detta beror tydligen främst på bearbetarnas olika sakkunskap och 
kompetens. Denna serie av små, fristående häften, till omfånget varie-
rande mellan ca 25 och 90 sidor, synes anmälaren vara en utmärkt form 
för snabb publicering av inspelade texter. Även ljudet kan man få med 
på ett enkelt och bekvämt sätt: man rekvirerar det från utgivaren på 
ett ljudband för en måttlig penning. Att numera publicera inspelad text 
för vetenskapligt bruk utan att på detta eller liknande sätt låta den åt-
följas av själva primärmaterialet, ljudet, torde inte falla någon in. 

Om Zwirners forskningsinstitut, Deutsches Spracharchiv, kan man läsa 
ytterligare i en nyligen utgiven jubileumsskrift: E. Zwirner: »Deutsches 
Spracharchiv 1932-1962» (Mänster, Westf. 1962, 66 s.). Särskilt välkom-
men är här den utförliga förteckningen över Zwirners och hans medar-
betares skrifter. 

R4unii 

M. Folke Hedblom nous donne le compte-rendu de la serie des publi-
cations « Lautbibliothek der Deutschen Mundarten. Herausgegeben vom 
Deutchen Spracharchiv a. 17-30. Göttingen 1961-63. Les fascicules pre-
cedents de cette serie ont ete passes en revue de fagon detaillee dans la 
collection de 1959 (p. 157) de notre periodique. Dans chaque fascicule 
est publie un enregistrement au magnetophone d'un dialecte allemand 
qui est reproduit en transcription phonetique, en transcription generale 
du son et traduit en haut-allemand. 

Pour commencer sont donnes des renseignements sur les personnes 
qui parlent et les particularites du texte sont cominentees de fagon &S-
tarn& dans les notes. La partie sonore peut ötre obtenue chez l'editeur 
sous forme de bande magnetique. Un numero special de jubile par E. 
Zwirner : « Deutsches Spracharchiv 1932-1962 » Miinster/Westf. 1962, 
est consacre å l'activite de l'institut allemand d'enregistrement et con-
tient une bibliographie importante. 

Folk-Liv. Acta ethnologica et folkloristica europaea. 1960-61. Tom. XX IV - 
XXV. Utg. av Sigurd Erixon. Sthlm 1960. 134 8. 4:o. Ill. (Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien.) 

Den av professor Sigurd Erixon utgivna tidskriften Folk-Liv, Svensk 
årsbok för europeisk folklivsforskning har utkommit med sin 24:e och 25:e 

Folke Hedblom 
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årgång i en prydlig dubbelvolym. Innehållet är i stor utsträckning sam-
nordiskt och bär vittne om redaktörens vidsträckta kontakter med de 
etnologiska forskarna i hela Norden. Volymen inledes med en orienterande 
överblick rörande kulturbegrepp och arbetsmetoder, som ger en ingående 
analys av kulturbegreppet betraktat ur olika synvinklar skriven av den 
nyblivne professorn i Oslo, Knut Kolsrud. Denna eleganta framställning 
kompletteras av en systematisk historisk utredning av professor Gustav 
Ränk, Stockholm, om kulturbegreppets utveckling. 

Den s. k. »Tornedalsutredningen» utförd av länsstyrelsen i Norrbottens 
län och arbetsmarknadsstyrelsen, som utmynnar i förslag till statliga 
initiativ för att skapa bättre försörjningsmöjligheter för befolkningen i 
Tornedalen och överkalixbygden, har föranlett den nyblivne landsantik-
varien i Luleå, Harald Hvarfner, att göra en undersökning av folkkulturen 
i dessa trakter i nutiden med sikte på en senare jämförande undersökning 
av de beramade åtgärdernas resultat i etnologiskt avseende. Som illustra-
tion till det pågående karteringsarbetet presenteras och kommenteras tre 
kartor, av vilka den första och viktigaste visar utbredningen av olika 
ladtyper, som ju tidigare behandlats i »Atlas över svensk folkkultur» men 
då med hänsyn till en äldre epok. 

Fil. lic. Knut Weibust har bidragit med en beskrivning från Madeira 
av båtar och båtbyggeri och båtbyggarnas sociala relationer. I den föl-
jande uppsatsen, »Den antropologiska syntesen i folktroforskningen», som 
är av stor principiell räckvidd, avhandlar professor K. Rob. V. Wikman 
i Åbo frågor om folktrons ålderdomlighet och traditionernas insättande i 
sina historiska sammanhang. Av vikt för den svenska byorganisationens 
historia är en utredning av intendent Bengt-Arne Persson, Varberg, i 
vilken han framlägger resultatet av en undersökning av centraldirige-
ringens omfattning och resultat vid tillkomsten av byordningarna i Skåne 
under 1700-talets senare del. 

Ganska uppseendeväckande är professor Gustav Ränks uppsats om 
tätörtens roll i mjölkhushållningen. Genom att dels granska tillgängliga 
uppgifter om det faktiska tillvägagångssättet vid framställning av tät-
mjölk och dels gå igenom äldre litterära uppgifter och sentida traditions-
uppteckningar rörande tätörtens betydelse visar han på ett övertygande 
sätt, att uppgifterna härom både i folktraditionen och i vetenskaplig 
litteratur alltsedan Linné varit felaktiga. Faktiskt kan ej beläggas, att 
tätörten någonsin med framgång använts för framställning av tätmjölk, 
och tron på dess förmåga härvidlag kan ytterst ha framkallats av örtens 
egenskap att orsaka s. k. tråddragSride mjölk, eller också bygger den på 
ett slags likhetsmagi, där likheten mellan örtens klibbiga blad och den 
sega, liksom slemmiga tätmjölken varit avgörande. 

Resten av volymen upptas i huvudsak av bokanmälningar och med-
delanden. Bland de förra finner man en översiktlig artikel av tidskriftens 
redaktör om »De nationella atlasverken över folkkultur i Europa», av 
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vilken det framgår att sådana verk i många länder är föremål för ett 
livligt intresse. Vissa försök har också gjorts att verka för upprättandet 
av en gemensam atlas över europeisk folkkultur, för vilken det råder ett 
mycket starkt intresse på skilda håll, bl. a. i södra Mellaneuropa, där 
man vid en konferens i Linz velat etablera samarbete för ett regionalt 
förverkligande av denna idé. 

Meddelandena rörande viktigare skeenden och nyheter inom ämnes- 
området upptar bl. a. redogörelser för etnologiens ställning vid universi-
teten i Oslo, Helsingfors och Åbo, där betydande framsteg har gjorts 
under de senaste årtiondena. 

Förläggare för tidskriften är Generalstabens Litografiska Anstalts För- 
lag, och den utgives med stöd av Svenska staten och Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien. 

Resuin 

Folk-Liv. Revue d'Ethnologie et de Folklore europ6ens. 1960-61. Torne 
XXIV—XXV. Publi& par Sigurd Erixon. Sthlm 1960. 

Des contributions de savants ethnologues de tous les pays nordiques 
se trouvent dans la Revue cit6e ci-dessus. Les 6tudes du professeur 
Knut Kolsrud d'Oslo sur une conception de la civilisation et des mötho-
des de travail sont particuliörement int6ressantes ainsi que les apports 
des professeurs Gustav Ränk de Stockholm sur quelques phases de l'evo-
lution dans la notion de la civilisation et K. Rob. V. Wikman d'Åbo 
sur la synthöse anthropologique dans la recherche sur les croyances po-
pulaires. On peut citer en outre des essais du conservateur des antiquit6s 
de province M. Harald Hvarfner sur une enquöte ethnologique dans le 
Norbotten, de M. Knut Weibust, licenci6 ös-lettres, sur la construction 
des bateaux å Madeira, du con.servateur Bengt Arne Persson sur le rögime 
des villages scaniens au XVIII' si6cle et du professeur Gustav Ränk sur 
le röle de la grassette commune dans r6conomie laitiåre. 

Rune Västerlund 

Johan Ernst Rietz, Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-
språket (I—II). xvi, 861 s. Nytryck, Köpenhamn 1962. C. W. K. Gleerups 
förlag, Lund. Pris 75 kr. 

Johan Ernst Rietz, Svenskt dialekt-lexikon III. Register och rättelser av 
Erik Abrahamson. iii, 380 8. Lund 1955. K. Gustav Adolfs Akademien, 
Uppsala. Pris 50 kr. 

Det har gått etthundra år sedan första häftet av Tygelsjö-prosten J. E. 
Rietz' dialektlexikon 1862 började utkomma, och det av alla skandina-
viska språkforskare högt skattade arbetet förelåg komplett fem år senare, 
ett år innan dess författare gick hädan. Det har i många årtionden endast 
varit åtkomligt i antikvariaten, där det så småningom blev en sällsynt 
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raritet och år för år stigit i pris. Det är ju också än så länge Sverige enda 
folkmålsordbok omfattande alla våra dialekter, och torde länge än förbli 
så, eftersom det väl kommer att dröja minst ännu en generation, innan 
den av Gustav Adolfs Akademien planerade Ordboken över Sveriges 
dialekter (provhäfte 1961) kan tänkas föreligga färdig. Det är därför en 
viktig tjänst som Gleerups förlag gjort åt nordisk dialektforskning genom 
att till ordbokens hundraårsjubileum ge ut en fotolitografisk nyutgåva 
av den till ett pris, som i dagens läge kan sägas vara mycket rimligt. 

Rietz' dialektlexikon byggde — utom på allt då publicerat material 
om våra folkmål — på författarens egna uppteckningar men framför allt 
på upplysningar från ett stort antal korrespondenter som han anlitade 
från alla trakter i landet, således på en metod, som redan i början av 
1700-talet använts av Erik Benzelius d. y. vid åstadkommande av de 
samlingar, som senare Johan Ihre hade som källa till sitt dialektlexikon 
1766 — f. ö. samma metod som modern dialektforskning i ännu större 
omfattning fått lita till. Vid bedömandet av Rietz' arbete får man be-
tänka, att det gjordes före den moderna språkvetenskapens genombrott; 
hans resultat är naturligtvis inte alldeles felfritt, men hans ordbok kommer 
likväl att vara en ovärderlig källa för all framtida forskning om vårt 
lands folkmål. När man kan misstänka fel i hans bruk av källor står ju 
ännu hans primärsamlingar liksom hans manuskript till forskningens 
förfogande i Lunds Universitetsbibliotek. Samlingarna har använts av 
t. ex. Abrahamson i hans nedan nämnda arbete för korrigeringar (jfr 
även Th. Anderssons uppsats om en misstänkt dalmålsform hos Rietz, 
s. 108 f. i detta häfte av Sv. Lm.) 

Vid hundraårsminnet kan det också vara skäl att erinra om den eko-. 
nomiska insats från engelsmannen Ch. Manners St. George, som gav 
Rietz tillfälle att ägna sig åt verkets utförande. Vi har ännu anledning 
att vara tacksamma över den hjälpen. 

Naturligtvis kan inte ett hundraårigt arbete av denna art helt till-
fredsställa nutida krav på lätthanterlighet, när det gäller att snabbt finna 
ett ord som man söker. Vid ordförrådets ordnande följde Rietz i stor 
utsträckning etymologiska principer av åtminstone för nybörjare dunkel 
art. Det har därför länge varit ett önskemål från forskares sida att få 
ett alfabetiskt uppställt register över hans ordförråd till hjälp att hitta 
vad man vill ha fatt i. Ett sådant hjälpmedel har funnits sedan 1955, 
då Gustav Adolfs Akademien utgav det av dr Erik Abrahamson utarbe- 
tade registret. I detta har också tryckfel rättats både enligt originalmanu-
skript och primärsamlingar. När nu själva ordboken genom Gleerups för-
lag på nytt finnes tillgänglig i svensk bokhandel, är det allt skäl att 
påminna om tillvaron av detta nödvändiga hjälpmedel vid ordbokens 
användning. 

Manne Eriksson 

12— 63153070 Sv. landsmål 1963 
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Estlandssvenskarnas folkliga kultur: 
Ståndsamhället. Skildringar utg. av Nils Tiberg. 328 s., 1 karta. Upps. 
1951. Skrifter utg. av Gustav Adolfs Akademien 25. 
Ordbok över Nuckömålet, av Gieleon Danell. xxiv, 494 s. Lund 1951. 
Skrifter etc. 27. 
Gammalsvenskbydokument, utg. av Aleksander Loit och Nils Tiberg. 237 
s. Upps. 1958. Skrifter etc. 31. 
Runö ortnamn, av Gösta Franzen. 175 s. Upps. 1959. Skrifter etc. 33. 
Ru,nöbond,ens ägor, av Nils Tiberg. 89 s. Upps. 1959. Skrifter etc. 35. 
Estlandssvenska språkdrag, av Nils Tiberg. 114 s. Upps. 1962. Acta 
Acad. Regiae Gustavi Adolphi 38. 

Per Wieselgren, Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande 
svenskbygder. Ostharrien och Nargö. 383 s. Lund 1951. Skrifter utg. av 
Gustav Adolfs Akademien 22. 

Per Wieselgren, Ormsö ortnamn och bebyggelsehistoria. 233 s. Lund 1962. 
Acta Acad. Regiae Gustavi Adolphi 41. 

Edvin Lagman, Studier över Nuckämålets nominala ordbildning. 231 s. 
Lund 1958. Stockholm Studies in Scandinavian Philology, N. s. 1. 

Sedan Gammalsvenskbyborna år 1929 till största delen överflyttat till 
Sverige och 1944 likaså de flesta av den gamla svenska befolkningen i 
Estlands kustområden kunde överflyttas hit, blev denna lilla folkgrupp 
med mellan sju och åtta tusen människor föremål för stort intresse från 
rikssvenska forskares sida såväl som från några av dem själva, som där-
vidlag gjort betydelsefulla forskningsinsatser. I sin relativa isolering på 
Östersjöns andra sida hade de bevarat, resp. utvecklat, en ålderdomlig 
och särpräglad språk- och kulturform, som det var angeläget att undersöka 
och kodifiera, innan den kunde väntas gå sin upplösning till mötes i den 
nya rikssvenska miljö, där de hamnat. En av de viktigaste insatserna i 
detta forskningsarbete har utförts i samarbete med Landsmåls- och Folk-
minnesarkivet i Uppsala genom nuvarande förste arkivarien där, fil. dr 
Nils Tiberg, som skolat många estlandssvenskar till intresserade deltagare 
i forskningsuppgiften. Och det är en del av de hittills vunna resultaten 
av detta forskningsarbete, som — även det i samarbete med Tiberg — 
har publicerats i Gustav Adolfs Akademiens skrifter (Acta) som en sär-
skild serie om Estlandssvenskarnas folkliga kultur, varav hittills sex vo-
lymer utkommit. 

Långt före Estlandssvenskarnas hitflyttning hade emellertid insamling 
och bearbetningar av material rörande deras språk påbörjats från riks-
svensk sida. Redan 1899 väckte således sedermera prof. K. B. Wiklund 
den unge Gideon Danells intresse för deras folkmål. Han började omedel-
bart lära sig Nucködialekten genom bekantskap med dåvarande teol. stud. 
J. Blees, som vistades i Uppsala för studier, och under resor till Estland 
somrarna 1900-1901 gjorde han de uppteckningar som blev underlaget 
för hans akademiska avhandling »Nuckömålet» 1905 (Sv. Lm. B. 33). 
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Snart efteråt gjordes en motsvarande undersökning rörande språk och 
kulturförhållanden i Gammalsvenskby, som Anton Karlgren besökte 
1905-06. En del av hans resultat har publicerats långt senare i häftet 
»Gammalsvenskby. Land och folk» 1924-40 (Sv. Lm. B. 27) samt i en 
senare del »Uttal och böjning i Gammalsvenskbymålet», utgiven först 
1953 av Nils Tiberg (Sv. Lm. B. 56), medan hans lexikaliska samling fått 
ingå i den Estlandssvenska ordbok, som är under utarbetande inom 
Landsmålsarkivet. 

Redan 1923 började för övrigt Tiberg sitt uppteckningsarbete bland 
svenskarna i Estland, ett arbete som han sedan fullföljt under fyrtio år 
vid sidan av annat arbete, tills han 1962 kunde fast knytas till Lands-
målsarkivet. Också han har publicerat några uppsatser om dialekterna 
i denna tidskrift (»Dagösvenskarna» 1925, »Estlandssvenska och estniska», 
1933, »Från den estlandssvenska undersökningen» (I) 1943-44 samt »Från 
den estlandssvenska undersökningen (II): Adjektiv av typen 'sten död'» 
1957). 

Från Nordiska museet gjordes också några undersökningar bland est-
landssvenskarna medan de bodde kvar i sin ursprungliga hembygd. Som-
maren 1923 gjorde således också Ernst Klein en undersökning på Runö, 
vars resultat »Runö. Folklivet i ett gammalsvenskt samhälle» publicerades 
av museet 1924. Samma år gjorde likaså Per Söderbäck ett första studie-
besök på Rågöarna, som fortsattes åren 1924-38 med stöd från Lands-
målsarkivet — han var f. ö. under tre år rektor för Birkas svenska folk-
högskola — och resultatet av dessa års arbete blev bl. a. hans 1940 ut-
givna bok »Rågöborna» (Nordiska museets handl., nr 13). I detta arbete 
ingick f. ö. en uppsats om »Rågösvenskan» av Tiberg. 

De viktigaste resultaten av denna forskning har emellertid utgivits i 
Gustav Adolfs Akademiens skrifter i de arbeten som nämnts här ovan. 
Då dessa arbeten icke tidigare varit föremål för omnämnande i denna 
tidskrift, och då som nyss nämnts de från Landsmålsarkivet ledda under-
sökningarna nu varit i gång under 40 år — från och med Nils Tibergs 
och Per Söderbäcks resor 1923 — är det skäl nog att här i korthet beröra 
de i Estlandsserien ingående skrifterna jämte ett par fristående arbeten 
av Per Wieselgren (i GAA:s skriftserie) samt ett av Edvin Lagman — 
alla tre ha ett visst samband med Tibergs verksamhet och bygga delvis 
på material i Landsmålsarkivet. Alla dessa arbeten kunna om man så vill 
också betraktas som ett slags förarbeten till den stora ordbok över est-
landssvenskarnas språk, åt vilken Tiberg ägnat huvudparten av sitt långa 
arbete, och de ge en del av den historiska och sakliga bakgrund, som 
för rikssvenska läsare, men kanske allra främst för estlandssvenskarna 
själva och deras ättlingar, behövs för att levandegöra deras ursprungliga 
miljö och deras språkliga, sociala och ekonomiska förhållanden. 

Vol. 1, »Ståndssamhället», innehåller en rad skildringar av levnadsför-
hållandena som skrivits av äldre och yngre estlandssvenskar, samman- 
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ställda och kommenterade av Nils Tiberg.. Volymen är försedd med 
person-, ortnamns- och sakregister jämte ett särskilt register över de i 
boken förekommande språkliga notiserna. 

Vol. 2, Danells »Ordbok över Nuckömålet», innehåller, utom material 
som han själv samlade redan i början av seklet vid besöken i Estland, 
senare kompletteringar gjorda efter nucköbor på besök här under tiden 
före 1944 och sedan efter hitflyttade soekenbor. Särskilt viktiga bidrag 
till boken lämnades av Edvin Lagman och Fridolf Isberg, båda uppvuxna 
i Nuekö. Denna ordbok, som Danell själv ansåg som en prelimixiär publi-
kation i väntan på den tibergska ordbokens fullbordan, innehåller inte 
bara ett intressant ordförråd utan också mängder av kulturhistoriskt 
stoff. 

Vol. 3, »Gammalsvenskbydokument» innehåller bl. a. avtryck av den i 
Landsmålsarkivets vård befintliga äldsta kyrkoboken från byn, i bruk 
åren 1783-1873, samt en rysk mantalslängd från 1795 i svensk översätt-
ning. Lojt och Tiberg ha skrivit inledning och historisk kommentar till 
dessa handlingar. Boken innehåller dessutom en redogörelse för littera-
turen om Gammalsvenskby. 

Vol. 4, »Runö ortnamn» av Gösta Franzen bygger dels på hans eget 
material insamlat vid ett besök på ön 1939, dels på samlingar i Lands-
målsarkivet, särskilt Tibergs och Tomas Dreijers. Arbetet ger samtidigt 
en god bild av öns topografiskt-ekonomiska förhållanden under tiden före 
överflyttningen till Sverige. 

Vol. 5, »Runöbondens ägor» av Nils Tiberg fullföljer ägobeskrivningen 
för ön men: lämnar också talrika upplysningar om etnologiska förhållan-
den samt sägner förknippade med ägonamnen. Ett fullständigt namn-
register samt ordlista och en översikt över i häftet berörda grammatiska 
egenheter i målet fullständigar det. 

Vol. 6, »Estlandssvenska språkdrag», också av Tiberg, diskuterar in-
ledningsvis det för begripandet av språkutvecklingen viktiga problemet 
om tiden för svenskarnas invandring till Estlands kusttrakter, som han 
»anser kan ha ägt rum kring år 1200» med hänsyn till de estlandssvenska 
målens bevarade diftonger. Huvuddelen av boken ägnas åt egenheterna 
i målen, särskilt åt frågor rörande ljudläran samt kvantitets- och accent-
förhållanden i dialektgruppen. Han berör också något den språkliga ut-
vecklingen mellan krigen 1914 och 1939. Också här finnas fylliga sak-, 
namn- och ordregister. 

De estlandssvenska bygderna behandlar också Wieselgren i sin utanför 
den ovan berörda serien utgivna översikt över ortnamn och bebyggelse i 
de gamla svenskbygderna i Estland, som han under sin professorstid i 
Dorpat hade tillfälle att väl lära känna. Denna volym bygger både på 
hans egna samlingar och på material av andra svenska upptecknare, som 
förvaras i Landsmålsarkivet. Det område som behandlas omfattar Har-
jumaa med Nargö. Också detta arbete, som ingår i den av J. Sahlgren 
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utgivna serien »Studier till en svensk ortnamnsatlas», innehåller utförliga 
ord-, ortnamns- och sakregister. 

Ett ytterligare bidrag till områdets ortnamnstolkning utgör Wieselgrens 
1962 utgivna arbete om ortnamn och bebyggelsehistoria på Ormsö. Det 
bygger likaledes på egna uppteckningar men även på Fridolf Isbergs 
samlingar samt på viktiga äldre källor, bl. a. 1566 års »vackebok» (i Kam-
mararkivet) med förteckning över alla ,dåvarande bönder på ön, samt 
ett flertal handlingar i svenska och estniska arkiv. Av namnmaterialet 
redovisas utom by- och gårdsnamn alla i de senare ingående personnam-
nen, samt vidare ägonamn, namn på olika vägar och hamnplatser samt 
naturnamnen på ön med omgivande vatten. Också denna volym är för-
sedd med fullständigt namnregister samt en lista över i namnen ingående 
dialektord (14 s.). 

Denna översikt över de senaste årtiondenas forskning från svenskt håll, 
så som den dokumenterats i Gustav Adolfs Akademiens skrifter, bör 
lämpligen kompletteras med E. Lagmans doktorsavhandling om den no-
minala ordbildningen i Nuckömålet 1958. Den utgör samman med Danells 
översikt över samma måls ljud- och formlära 1905 och hans ordbok över 
målet 1951 en ovanligt grundlig monografi över ett östsvenskt sockenmål, 
som inte har många motstycken. Lagmans avhandling är viktig också 
därför att den behandlar ordbildningen, en relativt försummad sida av 
dialektforskningen. Den tar upp dessutom en översikt över apokopeföre-
teelser i målet samt accent- och kvantitetsförhållanden. Också denna 
avhandling har ordregister samt tysk sammanfattning. 

Tillsammantagna utgöra de ovannämnda i Gustav Adolfs Akademiens 
serie ingående arbetena ett ståtligt monument över språk- och kultur-
förhållanden hos denna lilla östsvenska folkgrupp. De innehålla, tillsam-
mans med Lagmans, Danens, Kleins och Söderbäcks avhandlingar, inte 
mindre än över 3 500 sidor, och man vågar säkert förutsätta att äreminnet 
över de baltiska svenskarna kommer att växa ytterligare. 

Manne Eriksson 

Nils-Arvid BrinOus, Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791. 
415 Lund 1961. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi XXXV II. 

Sjuttonhundratalets stora intresse för olika landsdelars topografi och 
ekonomi, som fått sina främsta litterära uttryck i Linnes reseberättelser 
och Hälphers norrländska landskapsbeskrivningar, fick också som resultat 
ett stort antal akademiska avhandlingar i ämnet, vilkas innehåll kommit 
till nytta bl. a. för Hillphers nyssnämnda norrlandsbeskrivningar. Häl-
singland kom emellertid aldrig med bland dessa. Även här tillkom dock 
liksom på andra håll ett flertal avhandlingar, varav särskilt kan nämnas 
Sven 13x1ters, som byggde på material insamlat med hjälp av utsända 
frågelistor, och sådana användes också av senare hälsingeforskare som 
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Lars Salvius, Pehr Schissler — med användning av frågelista samman-
ställd av Jacob Faggot — samt mot slutet av århundradet av J. D. 
Flintenberg. Emellertid planerade landshövdingen i Gävle F. A. U. Cron-
stedt en landskapsbeskrivning, motsvarande Hälphers för Gästrikland, 
också för Hälsingland, och han utsände därför 1790 en frågelista med 39 
punkter till alla landskapets socknar. Denna byggde till stor del på av 
tidigare forskare använda frågeformulär, och den besvarades av pastorer 
och länsmän från samtliga socknar. Någon landskapsbeskrivning kom 
dock aldrig till stånd, och de många svaren hamnade så småningom i 
Lantbruksakademiens arkiv i Stockholm, där de 1959 återfanns av dr 
Bringeus, som nu efter 170 år publicerat dem. 

De bilda en innehållrik volym, som ger oss en god bild av landskapets 
förhållanden under den gustavianska tiden. Vad som särskilt intresserar 
språk- och folklivsforskaren är de goda upplysningar man där kan finna 
om äldre ekonomi och arbetsmetoder, om olika slags folkseder samt också 
om språkliga förhållanden. Således upptar t. ex. svaret från prosten Olof 
Högman i Arbrå en lista på bortåt 100 dialektord samt har i den upp-
teckning han ger av Faxehusvisan fått med en annars obekant vers. 

Sockenbeskrivningarna har av Bringeus försetts med en orienterande 
efterskrift samt utförliga sak-, ort- och personregister, som underlätta 
orienteringen bland det rikhaltiga materialet. Forskningen har all an-
ledning att vara dr Bringeus tacksam för att han ur Lantbruksakademiens 
arkivgömmor grävt upp de gamla papperna och befordrat dem till trycket. 

Manne Eriksson 

Finlands svenska folkdiktning VIII: Lekar och spel utgivet av V. E. V. 
Wessman. xvi, 1006 s. Helsingfors-Borgå 1962. Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland 390. 

Den långa raden av mäktiga volymer, som redogöra för Finlands svenska 
folkdiktning, har nyss fått ytterligare en viktig tillökning genom utgiv-
ningen av del VIII, som behandlar lekar och spel och som har redigerats 
av den åldrige forskaren V. E. V. Wessman. Bandet blev hans sista bidrag 
till finländsk folkloristik; han avslutade sitt förord till verket i dec. 1957 
men avled redan i maj 1958, då nästan hela arbetet förelåg i spaltkor-
rektur. Slutredigeringen har verkställts av Sven Andersson. 

Såsom framgår av ovan nämnt sidoantal är denna redogörelse för olika 
slags lekar synnerligen omfattande och grundligt gjord (sånglekarna kom-
mer att behandlas i del V: 3). Varianterna äro liksom typerna många, och 
en rikssvensk som läser arbetet finner snart, att ett mycket stort antal 
av dessa typer och snarlika varianter återfinnas också i Sverige. Sam-
lingen är således av synnerligell stor vikt också för svensk lekforskning, 
som ännu är långt från målet att kunna publicera någonting i stil med 
denna Wessmans åldersinsats. Hos oss har insamlingen av hithörande 
material knappast heller bedrivits med samma intensitet som bland Fin- 
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lands svenska befolkning. Liksom där torde nog tiden också snart vara 
definitivt förbi att samla äkta gamla lekar i vårt land. 

Lekbeskrivningarna äro fylliga och lektexterna återges i upptecknad 
originalform, på dialekt eller riksspråk. Melodier finns med där sådana 
påträffats. Likaså finnes gott om bilder av leksätt och leksaker. Materialet 
har uppdelats på följande underavdelningar: Kap. 1. Lekar med småbarn 
(96 s.), kap. 2. Småbarnslekar (25 s.), kap. 3-4. Idrottslekar och Lekar 
med idrottslig karaktär (402 s.) samt kap. 5. Sällskapslekar (455 s.). Index 
till lekarna liksom ett ordregister till i arbetet förklarade dialektord m. m. 
har utarbetats av Sven Andersson, som också ombesörjt illustreringen 
av denna del. Rikssvensk forskning har all anledning att tacksamt ta 
emot detta viktiga bidrag till den folkloristiska litteraturen. 

Manne Eriksson 

Åke Hultkrantz, General Ethnological Concepts. 282 s. Kbh. 1960. Inter-
national Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, Vol. I. 
Rosenkilde Bagger. Kbh. 

Med stöd från UNESCO har sedan några år CIAP (Commission Inter-
nationale des Arts et Traditions Populaires) förberett utgivandet av ett 
internationellt lexikon över den europeiska folklivsforskningens termino-
logi, och sedan internationella etnologkongresåen i Stockholm 1951 fattat 
avgörande beslut härom (jfr. undert. i Papers of the I. C. 1951, Sth. 1956, 
s. 37 f. om terminologiens problem), uppdrog den åt en kommittå av 
nordiska forskare under ledning av prof. Sigurd Erixon att planlägga och 
utföra detta arbete, som senare beräknats komma att omfatta 12 volymer. 
Som huvudredaktör lyckades kommitten förvärva Åke Hultkrantz, och 
denne har också utarbetat den första volymen av serien, som föreligger 
i tryck sedan 1960. Blir fortsättningen vad denna första del lovar, är 
både skandinavisk och internationell folklivsforskning att gratulera, som 
får ett nödvändigt hjälpmedel för »jämförande» terminologiska studier. 
Hultkrantz' arbete, som behandlar denna forsknings allmänbegrepp, ger 
en välbehövlig översikt både över de olika språkens uppsättning av termer 
och olika forskningsskolornas speciella terminologi. Det är en brokig flora 
där olika forskare med självaktning alla lämnat sina bidrag och sällan 
varit fullt eniga med sina kolleger om rätta ordet eller definitionen. 
Hultkrantz har naturligtvis inte avsett att åstadkomma någon reform i 
förenklande syfte. Vad han gjort är att lägga grunden för vidare diskus-
sioner genom att fastslå vad de olika termerna faktiskt betyder, vem 
som lancerat dem och hur de utvecklats. Det blir således långa stycken 
forskningshistoria som gives och som täcker hela folklivsforskningens 
utveckling. Författaren har då inte alltid kunnat begränsa sig till den 
europeiska forskningen, utan med riktig känsla för vetenskapens inter-
nationella enhet också måst behandla termer och begrepp av amerikanskt 
ursprung. 
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I regeln återges termerna på det språk där de först kommit att brukas, 
mest på engelska men också på tyska och franska — de som kommit 
från övriga språk ha översatts till engelska. Och till varje term, som har 
en någorlunda likabetydande motsvarighet i andra språk, anges denna 
som översättning. För de flesta termerna få vi således motsvarigheterna 
på engelska, franska, tyska och spanska samt på svenska (ibl. också på 
norska), däremot saknas alla uppgifter om italiensk terminologi, varför 
säges inte. Den italienska folkloristisk-etnologiska forskningen har dock 
även den gjort vissa värdefulla insatser. Då inga motsvarande termer 
funnits i andra språk, har uppslagsordet fått översättas och betydelsen 
närmare utredas på eng., t. ex. art. Volkskunde. Betydelseanalyserna och 
historiken har i åtskilliga fall fått bli rätt omfattande, t. ex. i fråga om 
ord som Culture, Evolution, Folk-Volk med alla sammansättningar och 
Survival, Tradition för att ta några få exempel. Många gånger visar det 
sig, att det inte går att finna en direkt täckande översättning av en term 
i ett språk till ett annat, t. ex. eustom-meurs-Sitte-sed. Med denna ordbok 
får man nu emellertid möjligheten att göra jämförelser de olika språken 
och skolorna emellan som borde underlätta den vetenskapliga förståelsen 
mellan folken. 

Ett önskemål, som ständigt väckes under bruket av boken, är dock 
att den borde ha haft ett register över termerna på de skilda språken, 
inte bara så som ställs i utsikt i ett registerband i slutet, utan för varje 
band. Vore det möjligt att ordna så med följande volymer, skulle det 
säkert ännu mer öka forskningens tacksamhet till både redaktion, CIAP 
och förlag. 

R‘sum 
M. Manne Eriksson a citå briåvement plus haut les ouvrages suivants : 

J. E. Rietz. « Svenskt dialektlexikon » (1862-67) publiå dans une nouvelle 
ådition photolithographique en 1962 (Gleerups förlag, Lund), ainsi que 
E. Abrahamson, « Register och rättelser » (1955) pour le måme dictionnaire 
(Acadmie Gustave Adolphe). En outre sont mentionnås les vol. 1 å 6 de 
la sårie « Estlandssvenskarnas folkliga kultur », deux ouvrages de P. 
Wieselgren sur les noms suådois de lieux en Estonie (tous dans Acta 
Academieae Regrae Gustavi Adolphi) et une åtude sur la formation des 
mots nominaux dans le dialecte de Nuekö, Estonie (Universitå de Stock-
holm). Puis suivent des compte-rendus sur les ouvrages de N. A. Bringåus 

Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791 » (1961, Academie 
Gustave Adolphe) et de V. E. V. Wessman, « Finlands svenska folkdikt-
ning VIII : Lekar och Spel » (1962, Sociåte suedoise de litterature en 
Finlande). Enfin le vol. 1 de International Dictionary of Regional Euro-
pean Ethnology and Folklore: General Ethnological Concepts by Åke 
Hultkrantz (1960, Rosenkilde & Bagger, Kbh.). 

Manne Eriksson 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1960/61 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Årsberättelse för budgetåret 1960/61 

ÅN DAG STRÖMBÄCK och FOLKE HEDBLOM 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1960/61 fastställdes genom k. brev den 
27/5 1960. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av 
statsliggaren för nämnda år s. 633 ff. 

Anslagsbeloppen voro oförändrade sedan föregående år, så när som på 
en minskning av avlöningsanslaget med 200 kronor. 

Kopparbergs läns landsting har även detta år lämnat ett anslag av 
6 000 kronor för biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens 
tryckmanuskript. För fortsatta fältundersökningar rörande Närkes folk-
mål och folkminnen har Örebro läns landsting beviljat 6 000 kronor. För 
en speciell undersökning av lapparnas språk och tradition inom vissa av 
förestående vattenregleringar berörda områden inom Jokkmokks sn har 
Kungl. Vattenfallsstyrelsen beviljat ett anslag av 50 000 kronor. Under-
sökningen skall utföras av docent I. RUONG under tjänstledighet från 
hans befattning som nomadskolinspektör. 

I arkivets styrelse har professor Å. HOLMBÄCK varit av K. Maj:t 
förordnad ordförande. Vice ordförande har varit professor B. COLLINDER, 
skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG och sekreterare arkivchefen 
professor D. STRÖMBÄCK. övriga ledamöter ha varit professorerna V. 
JANSSON, C.-A. MOBERG, J. SVENNTING och L. MOBERG. Den senare efter-
trädde fr. o. m. den 1/7 1960 professor I. LUNDAHL, SOM efter uppnådd 
emeritiålder lämnat styrelsen. Han hade såsom självskriven ledamot till-
hört denna sedan 1948. Suppleanter ha varit professorerna V. SVANBERG 
och E. LÖFSTEDT. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 

A. Arkivchef 

Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folk-
loristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK. 
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B. Ordinarie tjänstemän 

Kontorsbiträden i lönegrad Ao5: fröken A.-L. BORG och fröken E. 
MASRELIEZ, förordnade som kontorist respektive arkivbiträde, se nedan. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19 

Förste arkivarier i lönegrad Ae24: docenten fil. dr MANNE ERIKS-
SON, arkivchef ens ställföreträdare; fil. dr HERBERT GUSTAVSON, fil. dr 
FOLKE HEDBLOM, föreståndare för fonogramavdelningen och fil. lic. 
RICHARD BROBERG, föreståndare för folkminnesavdelningen och ex-
peditionen. 

Arkivarier i lönegrad Ae21: fil. lic. ERIK HOLMKVIST och fil. dr 
STIG BJÖRKLUND. 

D. Övrig icke-ordinarie personal 

Arkivarie i lönegrad Ae19: fil. lie. ÅSA NYMAN. Partiellt tjänstledig 
1/9 1960-31/5 1961. Vikarie: fil. kand. ANNIKA BERGGREN. 

Arkivarie i lönegrad Ae19: fil. lic. GUSTEN WIDMARK. Partiellt 
tjänstledig 1/9 1960-31/5 1961. Vikarie: fil. kand. R. VÄSTERLUND. 

Kansliskrivare i lönegrad Ae10: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Kontorist i lönegrad Ae9: fröken ANNA-LISA BORG. 
Arkivbiträde i lönegrad Ae7: fröken EVA MASRELIEZ. 
Kontorsbiträde i lönegrad Afl-Ae5: fröken YVONNE WALLIN. 

Extra medarbetare: Lapska avdelningens mångårige medarbetare 
fil. dr HARALD GRUNDSTRÖM avled den 31 augusti 1960, något som inne-
bar en svår förlust för institutionen. — I och med föregående års utgång 
avslutade fru GERDA GRAPE sin 30-åriga tjänstgöring vid arkivet. Hennes 
arbete har främst gällt den stora realkatalogen, ett av vår folklivsforsk-
nings betydelsefullaste arbetsinstrument, som för framtiden kommer att 
bära vittne om fru Grapes hängivna och oegennyttiga insats. — Läro-
verksadjunkten fil, lie. Nus TIBERG har varit ledare för estlandssvenska 
undersökningen. — Ingenjör TORSTEN Onntus har tjänstgjort såsom 
teknisk assistent vid fonograinavdelningen. Såsom innehavare av stipen-
dium för flyktingforskare har dr phil. OSKAR LOORITS fortsatt sitt i sam-
verkan med folkminnesavdelningen bedrivna arbete. Fru MARGARETHE 
NORMAK har såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen till största delen av-
lönad arkivarbetare även detta år tjänstgjort inom expeditionen och 
referensbiblioteket. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under insti-
tutionens olika avdelningar. 
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II. Samlingarnas tillväxt och användning. 
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedan-

stående översikt. 
lexikaliska ordsamlingar 129 bl. 4:o, 42 947 bl. 16:o och 2 häf-
ten. 
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes-
uppteckningar 30 bl. fol. och A4, 4 319 bl. 4:o, 43 bl. 8:o och 6 häften. 
grammatiska anteckningar 5 häften. 
primäruppteckningar 23 häften. 
melodier 4 st. 
teckningar 75 st. och kartor 4 st. separata (utom de som ingå i 
löpande text). 
fotografier 95 st. 
diverse uppteckningar 69 bl. fol. och A4, 6 bl. 4:o och 2 häften. 

Till ovanstående kommer ett ej obetydligt material som vid årets ut-
gång ännu ej accederats. 

Fon.ogramarkivet har under året tillförts 260 st. nyinspelade ljud-
band. En del av detta material har överförts till 433 st. grammofonskivor, 
flertalet med hastigheten 33 1/3 varv/min. För dubblettserierna ha 28 ski-
vor kopierats. För utomstående institutioner och forskare ha 117 skivor 
kopierats till eller från band. Härtill komma kopieringar för arbetsbruk 
inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under detta arbetsår ökat med 636 num-
mer jämte ett femtiotal årsleveranser av tidskrifter och fortsättnings-
arbeten. Förvärvet har fortfarande till betydande del skett genom gåvor 
från institutioner och enskilda samt genom byte med tidskriften Svenska 
Landsmål och arkivets skriftserier. 

Under året ha sammanlagt 262 volymer nybundits eller reparerats, 
därav 122 band genom bokbindare utanför institutionen och 144 band 
genom medarbetare vid institutionen med s. k. »Planatol-förfarande» 
(limmad rygg och kartongpärmar). 

Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal ha 
varit 3 840. 

Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 47 fall, 
varvid 116 nr utlånats och utom staden i 45 fall, varvid 461 nr utlånats. 
Hela antalet utlånade volymer var således 577. 

Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 
Expeditionen har föreståtts av BROBERG och i hans frånvaro av 

HEDBLOM. Fru HOLMKVIST har utövat den närmaste ledningen av ex- 
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peclitionens arbete och hon har därjämte ansvarat för den centrala acce-
deringen och registerföringen av allt inkommet handskriftsmaterial. Un- 
der året ha 379 nya enheter införts i accessionskatalogen och antecknats 
i topografiska registret samt person- och frågelistregistren. Under fru 
Holmkvists sjukledighet från den 20 april till årets utgång har fröken 
BORG haft det närmaste ansvaret för expeditionsarbetet. Accessionsföring 
och andra registreringsarbeten ha därvid uppdelats mellan VÄSTERLUND 
och fröken MASRELFEZ. Västerland har även i övrigt deltagit i expeditio- 
nens arbete bl. a. genom att i samverkan med Broberg inbinda handskrif-
ter och böcker med en nyinköpt apparat (»Planatol»). Fröken Masreliez 
har förvaltat institutionens lager av böcker, kontorsmaterial m. m., om-
händerhaft låneverksamhet, distribution av arkivets publikationer samt 
deltagit i stenografering och maskinskrivning. De senare göromålen ha 
under året även utförts av fröken WALLrbr som i övrigt deltagit i skilda 
arbeten. Under tiden 14/6-30/6 har fröken INGALILL OarsTaöm varit t. f. 
kontorsbiträde. — Referensbiblioteket har liksom tidigare omhänderhafts 
av ERIKSSON. Under året har han biträtts av Västerland, som deltagit i 
katalogisering m. m. samt av fru NORMAK, som fortsatt sin inventering 
av bokbeståndet. — Hedblom har varit arkivets kassaförvaltare. Fröken 
Borg har svarat för bokförings- och kassaarbete, medelsrekvisitioner, 
redovisningar, löne-, skatte- och sjukvårdsärenden. Förste byråsekrete-
rare B. NORDENSKJöLD har tjänstgjort som sakkunnig medhjälpare vid 
handläggningen av personal-, löne- och bokföringsärenden. — Förut-
varande kontorsbiträdet fru CARIN HEDBLOM har vid vissa tillfällen del-
tagit i expeditionens arbete. 

Under året ha 1 068 brev och 752 andra försändelser avsänts från ex-
peditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad. 

Om sak- och or dr egist er arbetena se nedan under folkminnesav-
delningen och landskapsundersökningarna. 

De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har 
fortgått efter i huvudsak oförändrade riktlinjer. 

Dalarna. För dahnålsundersökningen har BJÖRKLUND varit ledare. 
Under detta år har det första manuskriptet av Dalrnålsordboken lämnats 
till sättning, och ordbokens första häfte samt en del av andra häftet före-
låg vid årets utgång i korrektur. Arbetet vid undersökningen har fått sin 
prägel av förberedelserna för sättningen. Själv har Björklund färdigställt 
det nu uppsatta partiet a-björkklysna varav större delen är avsett att 
ingå i h. 1. Ordbokens första åtta sidor ha dessförinnan provsatts för 
vinnande av erfarenhet rörande fonetiska tecken m. m. På senare år 
inkommet kompletteringsmaterial har också införts i ordartiklarna. Samt-
liga riksspråkliga huvudsynonymer i dessa ha översatts till engelska av 
Miss TINA PIERCE, Stockholm. De textila artiklarna ha granskats och 
kompletterats av fil. dr ELLA ODSTEDT. I samband med manuskript-
redigeringen har registreringen på sedåsblad av ännu ej behandlade upp- 



LANDSMÅLSARKIVETS I UPPSALA ÅRSBERÄTTELSE 1960-61 189 
teckningar fortsatts med fil. mag. GERD ömitx, Stockholm, och fru GUN 
BJÖRKLUND SO/11 medhjälpare. Bland det äldre materialet märkas här 
särskilt fil. kand. A. Nygårds uppteckningar från Mora på 1920-talet. 
Dessa utredigeringar ha tillfört sedesregistret 10 475 blad. Samtidigt med 
manuskriptredigeringen har Björklund påbörjat ett speciellt register över 
de illustrationer, som till stöd för definitioner av tekniska termer o. dyl. 
avses att bli publicerat i ordbokens sista band. Detta skall även innehålla 
språkkartor, till vilka en underlagskarta tryckts under året. Ett 50-tal 
kartskisser ha redan utarbetats. Kartorna ha textats i tusch av fru Gun 
Björklund, som i övrigt också biträtt vid korrekturgranskning, in- och 
utsortering av material m. m. under tre dagar pr vecka. 

Björklund har vidare utfört löpande uppgifter, såsom korrespondens, 
granskning och besvarande av forskares förfrågningar rörande språk och 
folkkultur i Dalarna. Han har ur språklig synpunkt granskat Pell Fred- 
rik Anderssons uppsats »Bondens år 1913», tryckt i Svenska Landsmål 
1959. 

Doc. S. FRIES har medverkat vid korrekturarbetet och därvid ägnat 
speciell uppmärksamhet åt sådant material i ordboken som har anknyt-
ning till ortnamn. Han har även under detta år granskat och lett upp-
tecknaren Ingvar Normans arbete i Säters sn. Dennes under året gjorda 
samlingar uppgå till ca 2 300 blad 16:o och 82 bl. 4:o. Hela ordsamlingen 
omfattade vid årets utgång ca 24 850 bl. 16:o. 

Dalsland. Skogvaktare N. Wintisr har under året i det närmaste 
slutfört sin renskrivning och komplettering av f. landsantikvarien N. I. 
Svenssons uppteckningar från Vedbo hd. 

Gotland. I den på M. Klintbergs samlingar grundade ordboken över 
Laumålet har GUSTAVSON under året utarbetat partiet höra-kvarn-trumma. Partiet a-dövöra har renskrivits på maskin. Han har vidare 
utarbetat plan för det fortsatta ordboksarbetet samt register till teck-
ningar och fotografier i Klintbergs samlingar. Till C. G. Hilfelings rese- 
journaler från Gotland 1799-1801 har han gjort ett summariskt sakre-
gister. 

Gästrikland. HEDBLOM har fortsatt sin utskrivning av fonogram från 
Valbo sn och granskat inkommande uppteckningar. Under GUSTAVSONS 
ledning har fil. kand. KERSTIN ENGWALL våren 1961 excerperat växt- 
namn och fågelnamn i 16:o-samlingarna från Gästrikland och Hälsing-
land. 

Hälsingland. BERGGREN har börjat utredigera en större samling upp-
teckningar, huvudsakligen folkrninnesmateriaL från Bergsjö sn av fru 
Signe Widholm. Arbetet har delvis utförts under vistelse i Bergsjö och i 
samverkan med fru Widholm. F. kyrkoherde J. LINDPORS, Bollnäs, har 
i begränsad omfattning fortsatt arbetet på sin ordsamling från Alfta sn. 
Om excerpering av växtnamn m. in. se ovan under Gästrikland. 

Härj e dalen. STRÖMBÄCK har efter sagesman från byn Långå fortsatt 
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sin utredigering och komplettering av ordsamling från Hede sn. Fru 
MARIANNE ANDERSSON har excerperat växtnamn och fågelnamn i sam- 
lingarna från Härjedalen och Medelpad. 

Jämtland. Fil. lic. V. RErNHAmmAn har fortsatt utredigeringen av 
Sven Olof Erssons i Bonäset, Ströms sn, efterlämnade ordsamling samt 
utskrivit fonogram från samma sn. 

L ap p 1 an d. VÄSTERLUND har transkriberat fonogram från Vilhelmina sn 
och granskat inkomna uppteckningar. Fil. lic. U. ERIKSSON har transkri- 
berat och excerperat fonogram från Asele an. Jfr äv. Lapska avdelningen. 

Medelpad. Rektor A. HELBOM, Stockholm, har fortsatt sitt i sam- 
verkan med arkivet bedrivna arbete på en ordbok över Njurundamålet. 
Under året har manuskriptet nått bokstaven 8. I anslutning härtill har 
han utarbetat den uppsats om dativböjningen i medelpadskan som 
tryckts i årg. 1960 av Svenska Landsmål samt fortsatt excerpering av 
äldre källor till Medelpads folkmål. Om excerpering av växtnamn m. m. 
se ovan under Härjedalen. 

Norrbotten. Doc. CARrN PIHLS i föregående årsberättelse omnämnda 
register till hennes textutgåva »Livet i det gamla överkalix» samt till 
arbetena »överkalixmålet I», »Verben i Överkalixmålet» och »Om utveck-
lingen av äldre dh i överkalixmålet» har under året utkommit av trycket. 
Fru ANNA RÖNNQVIST har fortsatt utredigeringen av sina orduppteck-
ningar från Nederkalix sn. VÄSTERLUND och WIDMARK ha granskat 
inkomna uppteckningar från landskapet. — Fil. lic. E. WAHLBERG har 
fortsatt sin utskrivning av finskspråkiga fonogram från Tornedalen. 

Närke. Den med stöd av anslag från Örebro läns landsting igångsatta 
undersökningen av landskapets folkmål och folkminnen har under året 
trätt i verksamhet med BROBERG SOM ledare. Huvudparten av arbetet 
såväl i fältet (se under Resor nedan) som i Uppsala har utförts av VÄSTER-

LUND. Han har utredigerat primäruppteckningar och bandinspelningar 
från Viby och Hardemo snr, varav ca 3 000 blad 16:0 färdigställts före 
årets slut. Han har vidare i samråd med Broberg börjat utarbeta ett 
ordregister för landskapet. Excerpering för detta har utförts av fil. stud. 
E. .Å.SÅN och fil. Stud. MONICA JILMSTAD. 

Småland. Fil. stud. C. STRÖMBERG har utskrivit fonogram från Mis- 
terhults sn, Tunaläns hd. 

Södermanland. Fil. lic. R. OTTERBJÖRK har fortsatt sin utredigering 
av uppteckningar från Sorunda m. fl. snr. 

Uppland. ERIKSSON har fortsatt sin utredigering av egna uppteck- 
ningar från östervåla m. fl. snr. östervålasamlingen har därigenom vuxit 
till över 13 000 blad 16:o. 

Värmland. Bland det material som under året av BROBERG införlivats 
med samlingarna från landskapet märkas J. But6ns stora manuskript-
samling frän Karlskoga samt framlidne rektor John Hedlunds efterläm- 
nade uppteckningar 
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För ordboken över Dalbymålet har kand. J. JACOBSSON fortsatt att 
utarbeta manuskript. Under året ha 1 384 nya uppslagsord tillkommit, 
varigenom hela antalet uppslagsord stigit till 12 457. Antalet manuskript-
blad har ökat med 810 och uppgick vid årsslutet till 6 484. Fil. stud. 
M. Libr3rArt har utskrivit fonogram från Övre Ulleruds sn och fil. stud. 
0. MILTON från Surme sn. 

Västerbotten. Inkomna uppteckningar ha granskats av WIDMARK 
och VÄSTERLUND. Fil. stud. ÅSA NYBLOM har transkriberat fonogram från 
Lövångers sn. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har fortsatt sitt arbete på avhand-
lingen »Vilhelminamålet II». 

Samarbetet med den i Umeå verksamma Folkmåls- och folkminnes-
undersökningen för övre Norrland har under året fortsatts. Denna har 
föreståtts av landsantikvarie G. WESTIN med antikvarie P.-U. ÅGREN 
som närmaste medarbetare. Undersökningens vetenskaplige rådgivare har 
varit doc. Dahlstedt. Fältarbetena sommaren 1960 ha främst utgjorts av 
bandinspelningar och filmning av Åby älvdal i norra Västerbotten samt 
i Nederluleå och Nederkalix snr i Norrbotten. I Öre älvdal ha inspel-
ningar gjorts i samverkan med arkivet (se nedan under Resor, Lappland 
och Ångermanland). Inom Undersökningen ha vidare frågelistor utar-
betats och ett stort antal bandinspelningar ha utskrivits. Om STRÖM-
BÄCKS och BROBERGS besök i Undersökningen se nedan under Resor, 
Västerbotten. 

Ångermanland. Inkomna uppteckningar ha granskats av VÄSTER-
LUND, f. lektorn fil. dr T. BUCHT och fil. dr ELLA ODSTEDT. Särskilt om- 
fattande uppteckningar ha gjorts av ortsmeddelaren E. J. Dahlberg i 
Högsjö. Denne erhöll vid besök i Uppsala ytterligare instruktioner av 
Odstedt och Västerlund. (Jfr Resor nedan.) Odstedt har fortsatt sin ut-
redigering och bearbetning av kortordboken över Arnäsmålet. HEDBLOM 
har deltagit i korrespondensen med meddelare i Gudmundrå sn. Fil. stud. 
G. GRANQVIST har utskrivit fonogram från Junsele sn. 

Östergötland. GUSTAVSON har utredigerat egna uppteckningar från 
resor i landskapet, granskat inkommande uppteckningar och fört korre-
spondens med upptecknare. 

Estland och Gammalsvenskby. TIBERG har med fil. kand. ANNE-
MARIE CRONSTRÖM som medhjälpare, fortsatt arbetet vid den estlands-
svenska kortordboken, varvid Tibergs uppteckningar ha excerperats dels 
till de äldre ordbokskorten och dels till nya kort, inemot ett tusental. 
Jämsides därmed ha liksom tidigare specialregister förts över vissa ord-
och namngrupper. Tiberg har vidare utarbetat ett tryckmanuskript 
»Estlandssvenska språkdrag» rörande de estlandssvenska målens ljud-
skick m. m. samt granskat uppteckningar från estlandssvenska med-
delare. 

Folkminnesavdelningen har föreståtts av BROBERG. NYMAN har 
under tiden 1/9-31/5 på grund av erhållet doktorandstipendium varit 
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ledig från 2/3 av sin tjänst. Vikarie för henne har varit fil. kand. ANNIKA 
BERGGREN med 4 dagars tjänstgöring pr vecka. Tyngdpunkten i avdel-
ningens arbete har liksom tidigare legat på insamlingsverksamheten. Ett 
20-tal ortsmeddelare ha regelbundet arbetat i respektive bygder, och där-
till kommer ett 10-tal upptecknare som lämnat in enstaka uppteckningar 
eller besvarat specialfrågor. Dessutom ha uppteckningar gjorts under 
resor av bl. a. L. Brodin och R. Broberg (Värml. och Dalsl.) och H. Gus-
tavson (Gotl. och Östergötl.), varom se nedan under Resor. Uppteck-
ningsarbetets ökade svårigheter på grund av dels traditionens utarmning 
och dels bristen på penningmedel till skäliga uppteckningshonorar ha 
under året blivit allt mera påtagliga. Det folkminnesinaterial som under 
året införlivats med arkivet uppgår till 3 494 blad huvudsakligen i 4:o, 
6 häften, ca 70 teckningar och ett antal melodiuppteckningar. Huvud-
delen av materialet är svar på frågelistor. En större enhet, innehållande 
såväl språkligt som folkloristisk-etnologiskt material, utgöres av J. Bu-
tens efterlämnade samling från Karlskoga i Värmland. 

Det dagliga arbetet vid avdelningen, granskning, korrespondens, 
instruktion av upptecknare, handledning av besökande forskare och stu-
derande, lån av material till andra institutioner, svar på förfrågningar i 
brev etc. har huvudsakligen utförts av Broberg och Berggren och förde-
lats så som i varje enskilt fall befunnits lämpligast, varvid Berggren be-
retts möjlighet att sätta sig in i många skilda sidor av avdelningens verk-
samhet. Hon har dessutom uppordnat vissa äldre samlingar och börjat 
utredigera fru Signe Widholms i Bergsjö, Hälsingland, stora folkminnes-
samlingar. (Jfr Resor nedan.) Nyman har huvudsakligen korresponderat 
med vissa ortsmeddelare, utskrivit egna bandinspelningar från Gotland 
och assisterat in- och utländska forskare. I begränsad omfattning har hon 
fortsatt redigeringen av kommentar och kartor för verket Atlas över 
svensk folkkultur. — Excerperingen för realkalogen har, sedan fru GRA.PE  
vid föregående års utgång lämnade sitt arbete där, tillfälligt avbrutits i 
avvaktan på den revision av registersystemet och dess tillämpning som 
planeras av Broberg. 

Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med ORDÅITS 
som teknisk assistent. Den senare, som var inkallad i militärtjänst tiden 
27/2-18/3, har svarat för vård och drift av inspelningsbilen och all övrig 
teknisk utrustning, utfört underhålls- och reparationsarbeten, gjort ko-
pieringar och överföringar från band till skivor och vice versa, vårdat 
bandarkivet, katalogiserat band och skivor, skött låneverksamheten, 
lämnat instruktion och råd i inspelningstekniska frågor samt gjort de 
flesta av resorna i fältet. 

Årets fältarbeten ha gällt landskapen Norrbotten (främst finska dia-
lekter), Lappland, Västerbotten, Ångermanland, Gästrikland, Dalarna, 
Uppland, Södermanland, Västergötland och Östergötland. Se vidare ne-
dan under Resor. Även i avdelningens lokal ha åtskilliga inspelningar 
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gjorts, de mest omfattande av skoltlappen J. Sverdloff från Enare i Fin-
land under tiden 17-24 okt. Därvid medverkade doc. I. RUONG. 

Arkivarbetet under vintermånaderna har bi. a. omfattat arkivering av 
det inspelade materialet, överföring till grammofonskivor av en del därav, 
varvid Hedblom lyssnat igenom banden och upprättat protokoll. Nog-
granna tekniska kontroller ha härvid gjorts så att inga kvalitetsförluster 
uppstått. Ett stort antal kopieringar för arbetsbruk ha gjorts jämte ko-
pieringar av inspelningar gjorda av utomstående personer. Därtill komma 
överföringar från band till skivor eller omvänt för utomstående institu-
tioner och personer, främst arkiven i Göteborg och Umeå (117 skivor). 
— Utskrivningen av fonogram har fortsatts, till en del i form av 3-betygs-
uppsatser i ämnet Nordiska språk, varvid Hedblom givit enskild hand-
ledning. Se vidare under de olika landskapen samt Lapska avdelningen. 

Avdelningen har besökts bl. a. av 13 grupper studerande i Nordiska 
språk och 4 i Nordisk folklivsforskning, varvid apparater, arbetsmetoder 
och fonogram från skilda landskap demonstrerats. Härtill komma enskilda 
besökare från in- och utlandet. Antalet antecknade besök var 403. 

Lapska avdelningen. Dr GRUNDSTRÖM efterlämnade vid sin bort-
gång den 31 aug. 1960 manuskript till språktexter till jojkningar för 
ytterligare ett häfte av verket »Lapska sånger» i arkivets skriftserie. Den 
musikaliska transkriptionen från grammofonskivor av tillhörande melo-
dier har fortsatts av kand. S. SMEDEBY. Denne har även upprättat en 
fullständig katalog över arkivets inspelningar av jojkar (över 1 000 nr) 
med tillhörande transkriptioner och bearbetningar. I samband därmed 
har han också för arkivering preliminärt ordnat dr Grundströms efter-
lämnade manuskriptsamlingar. — Nomadskolinspektören doc. I. RUONG 
har utskrivit inspelningar och anteckningar från resor i Lappland. Under 
två veckor i oktober har han lett inspelningar och gjort uppteckningar 
efter skoltlappen Jaakko Sverdloff från Enare i Finland, vilkens resa till 
Uppsala bekostats med särskilt anslag ur Konung Gustav VI Adolfs fond 
för svensk kultur. — Läroverksadjunkten fil. lic. N. HÅNSEGÅRD i Kiruna 
har fortsatt sin utskrivning av arkivets i Jukkasjärvi sn gjorda inspel-
ningar. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och 
Svenskt Folkliv har utgivits årgång 1960 (h. 278 fr. början. vii, 301 s. 
jämte tit. till B-serien nr 59-61, iv s.). Bilaga 2 till denna årgång, L. L. 
Lxstadius' »Fragmenter i lappska mythologien» (B. 61) utgavs redan 
under föregående arbetsår, bilagan 1, C. Pihl, »överkalixmål. Ordregister» 
(B. 60) utgavs detta arbetsår (h. 276 fr. början, viii, 109 s.). För tryck-
ningen av årg. 1960 har från Humanistiska forskningsrådet beviljats ett 
bidrag av kr 13 000; för tryckningen av Lwstadius' och C. Pihls arbeten 
ha särskilda anslag lämnats från forskningsrådet. Även årg. 1961 var till 
största delen uppsatt vid arbetsårets slut. 

Av arkivets skriftserier ha endast Ser. A: 72  K.-H. Dahlstedt, »Det 
13 — 63153070 Sv. Landsmål 1963 
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svenska vilhelminamålet 2. Kvantitet. Apokope, B: Kartor och tabeller» 
tryckts under året, medan textbandets tryckning ej avslutats. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

STRÖMBÄCK har under läsåret 1960/61 föreläst över »Njålssagan — kom-
position och tradition» samt över »Eyrbyggja saga som källa för nordisk 
folktro» samt lett det högre seminariets övningar över valda folkloris-
tiska och etnologiska problem. Som chef för arkivet har han liksom tidi-
gare planlagt och lett institutionens undersökningar inom skilda områden 
samt deltagit i granskningsarbetet. Som medlem av styrelse och arbets-
utskott för Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i övre Norrland 
(FFON) i Umeå har han även deltagit i ledningen av FFÖN:s verksamhet. 
Strömbäck har redigerat institutionens tidskrift »Svenska Landsmål och 
Svenskt Folkliv» årg. 83, 1960 samt »Arv. Tidskrift för nordisk folkmin-
nesforskning» vol. 16, 1960. Han har publicerat »Kring Staffansvisan» 
(i »Om visor och låtar. Studier tillägnade Sven Salén den 7 nov. 1960») 
samt »Sagatidens Island». Sveriges Radio 1961 samt (tillsammans med 
F. Hedblom) »Landsmåls- och Folkrninnesarkivets i Uppsala årsberättelse 
1958-59». 

ERIKSSON har såsom arkivchefens ställföreträdare handlagt löpande 
ärenden rörande personalens tjänstgörings- och arbetsförhållanden samt 
fört korrespondens med institutioner och enskilda forskare vid förfråg-
ningar rörande material i arkivets samlingar, främst Svenska Akademiens 
Ordboksredaktion i Lund. Han har givit handledning åt upptecknare och 
besökande forskare och vid 8 tillfällen under höstterminen demonstrerat 
arkivet och dess samlingar för grupper av studerande i ämnet Nordiska 
språk. Han har varit institutionens bibliotekarie och svarat för inköp, 
bytesverksamhet och katalogisering samt bindning av böcker och hand-
skrifter. I detta arbete har han under året assisterats av Västerlund. Han 
har vidare lett och övervakat fru Normaks arbete med revision av kata-
logkorten och inventering av bokförrådet samt Widrriarks arbete med 
avslutningen av katalogen över J. A. Lundells efterlämnade samlingar. 
Såsom redaktionssekreterare i tidskriften Svenska Landsmål har han del-
tagit i redigering av den under året utgivna årg. 1960 med bilaga (C. 
Pihl: överkalixmål. Ordregister) och årg. 1961. För den senare har han 
utarbetat ett större manuskript om svensk ljudskrift, som vid årets utgång 
delvis förelåg i korrektur. — Om Erikssons arbete vid Upplandsunder-
sökningen se ovan. 

Liksom föregående år har Eriksson vid Stockholms universitet hållit 
en kurs i landsmålskännedom tiden 19-28 maj om sammanlagt 10 timmar 
med 60 deltagare. Vid en kurs på Gränome hembygdsgård har han hållit 
två föreläsningar om »Språket och seden». Under året har Eriksson pub-
licerat »Dag Strömbäcks författarskap» (i Folkloristica. Festskrift till 
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Dag Strömbäck 13/8 1960) samt en recension i Svenska Landsmål. Han 
har därjämte deltagit i förberedelserna till nyssnämnda festskrift och vid 
sidan om tjänsten biträtt vid redigeringen av årsboken »Uppland» årg. 
1960. 

GUSTAVSON har förutom sina ovan under Gotland och Östergötland 
nämnda arbeten fortsatt sin excerpering av fågelnamn i vissa samlingar. 
För K. Gustav Adolfs Akademiens dialektordbok har han instruerat 
excerpister och kontrollerat excerpter. Han har väglett forskare och stu-
derande i arkivets samlingar samt demonstrerat institutionen för semi-
nariegrupper från Uppsala och Stockholm. — Under året har han av 
trycket utgivit »Gotl. ating-mlty. &inge» (i Folkloristica, Festskrift till 
Dag Strömbäck 13/8 1960), »Einar Törnqvist 1891-1959. Några minnes-
ord» (i Sv. Lm. 1960), och tillsammans med Åsa Nyman »Gotländska 
sägner upptecknade av P. A. Säve» I: 2 och II: 1 (K. Gustav Adolfs Aka-
demien: Svenska sagor och sägner 12. 1960). 

Om HEDBLOMS verksamhet vid Fonogramavdelningen se ovan. Han 
har dessutom varit arkivets kassaförvaltare och tidvis övat tillsyn över 
expeditionsarbetet. Han har handlagt ärenden rörande tjänster, personal, 
löne- och pensionsfrågor, utarbetat ansökningar, petitum, redovis-
ningar, årsberättelse m. m. Han har granskat uppteckningar och text-
utskrifter från olika landskap samt fört korrespondens i skilda ärenden. 

Hedblom har liksom tidigare vid sidan av tjänsten under höst- och 
vårterminerna givit en kurs i landsmåls- och folkminneskännedom (30 
tim.), lett en proseminarieövning inom ämnet Fonetik vid Stockholms 
universitet samt hållit två föreläsningar på Fonetiska institutionen i 
Stockholm inom universitetscirkeln »Språkvetenskap och informations-
teori». — Vid »Colloque international des directeurs d'archives sonores» i 
Strasbourg i maj-juni 1961 höll Hedblom föredrag »Die Tonbandauf-
nahme der sprachwissenschaftlichen Schallarchive». För konferensen hade 
han enligt uppdrag utarbetat en skrift »The Tape Recording of Dialects 
for Linguistic Sound Archives» (tryckt i Sv. Lm. 1961), som tillställdes 
deltagarna. För resan erhöll Hedblom av K. Maj:t medgivande att upp-
bära oavkortad lön samt resebidrag. I anslutning till konferensen besökte 
han även det schweiziska fonogramarkivet vid universitetet i Zörich. Av 
trycket har han vidare utgivit »Die wissenschaftliche Schallaufnahme» 
(i Phonetica 6, 1961), »The Institute for Dialect and Folklore Research 
at Uppsala, Sweden» (i The Folklore and Folk Music Archivist, Blooming-
ton, Id., U.S.A.) samt (tillsammans med D. Strömbäck) »Landsmåls-
och Folkminnesarkivets i Uppsala årsberättelse 1958/59» (i Sv. Lm. 1960). 
Vid sidan av tjänsten har han varit redaktör för tidskriften Från Gästrik-
land, kg. 1960. 

BROBERG har förestått Folkininnesavdelningen. Om hans verksamhet 
där samt vid Närkes- och Värmlandsundersökningarna se ovan. Han har 
vidare varit föreståndare för expeditionen och ledare för flyktingstipen- 
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diater och arkivarbetare. Under året har han fortsatt sina förberedande 
arbeten för en utgåva av J. W. Grills ordlista (från 1840-talet) från Ler-
bäcks sn i Närke. Av trycket har han utgivit »Värmlandsfinnarnas fälttåg 
till Norge vintern 1659» (i Finnbygden nr 1, 1961) samt en rec. i Sv. Lm. 
1960. 

Om BJÖRKLUNDS arbete se ovan under Dalarna. Vid sidan om sin 
tjänstgöring har han fortsatt att registrera ordförrådet i äldre dalmåls-
texter. Han har dessutom fullbordat en uppsats »Ålmålet. En gränsdia-
lekt mellan egentligt dalmål och dalabergslagsmål» samt första delen till 
en beskrivning av byn Indor i Våmhus sn. Av trycket har han under året 
utgivit »Andreas Floraeus bröllopsdikt på Orsamål från år 1676» (i Folk-
loristiea. Festskrift till Dag Strömbäck 13/8 1960). 

Om NYMANS tjänstgöring vid Folkmitmesavdelningen se ovan. Hon 
har åtnjutit hel tjänstledighet med B-avdrag tiden 3/8-13/8 samt partiell 
tjänstledighet (4 dagar pr vecka) med C-avdrag under tiden 1/9-31/5 på 
grund av erhållet doktorandstipendium. Hon har därvid fortsatt sitt 
arbete på en avhandling om Färöarnas folksagor. För Nordisk Institut 
for Folkecligtning har hon påbörjat utarbetandet av en översikt över 
arkivets sagouppteckningar. Av trycket har hon utgivit »Åke Campbell 
1/5 1891-14/10 1957» (i Folk-Liv 1959) samt tillsammans med H. Gustav-
son »Gotländska sägner upptecknade av P. A. Säve» I: 2 och II: 1 (K. 
Gustav Adolfs Akademien: Svenska sagor och sägner 12. 1960). 

Om TIBERGS arbete se ovan under Estland och Gammalsvenskby. Han 
har under året av trycket utgivit »En märklig gravsten i Tofta kyrka» 
(i De hundra kyrkornas ö 1960). 

WIDMARK har genomgått ordsamlingarna in 16:o från Norrbotten, Väs-
terbotten och Ångermanland och kontrollerat eller utsatt uppslagsord, 
granskat uppteckningar från Norrbotten och Västerbotten samt deltagit 
i uppordnandet av vissa äldre samlingar. Han har åtnjutit tjänstledighet 
med B-avdrag tiden 13/6-17/6 samt partiell tjänstledighet (4 dagar pr 
vecka) med C-avdrag 1/9-31/5 på grund av erhållet doktorandstipendium. 
Av trycket har han under året utgivit »Några ortnamn i Bygde socken, 
Västerbotten» (i Namn och Bygd 1959). 

VÄSTERLUND har deltagit i flera skiftande arbetsuppgifter, se ovan 
under Expeditionen, Lappland, Närke, Norrbotten och Ångermanland. 
Utöver där nämnda arbeten har han påbörjat den förteckning över in-
stitutionens förvaltningsarkiv för perioden 1950-1960 som skall tillställas 
Riksarkivet. 

Dr phil. 0. LOORITS har under året utarbetat ett större manuskript 
»Die Ostslavische Schicht in der Eheschliessungsterminologie der Ostsee-
finnen und Balten». 
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IV. Resor och uppteckningsarbeten 

(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 
Dalarna. BJÖRKLUND reste i landskapet den 1/7-14/7 för uppteckning 

av dialekt och folkminnen i Boda, Djura, Gagnefs, Leksands, Mora, Orsa, 
Rättviks, Siljansnäs, Solleröns, Venjans och Åls snr. Under juli och augusti 
gjorde doc. S. FRIES dialektuppteckningar vid resor i Floda, Järna, 
Mockfjärds och Äppelbo snr. Herr I. NORMAN har under året fortsatt 
sina lexikaliska och monografiska uppteckningar i Säters sn. 

Dalsland. Skogvaktare N. WIRåN har fortsatt sina språkliga upp-
teckningsarbeten i Dals-Ed, Dalskogs, Laxarby, Töftedals, Vårviks och 
Ärtemarks snr. Fil. mag. A. LIDARÄNG har under resor i landskapet upp-
tecknat folkminnen i Bolstads, Dals-Eds, Edsleskogs, Gestads, Grin-
stads, Rölanda och Åmåls snr. 

Gotland. GUSTAVSON gjorde en resa den 1/7-8/7 för uppteckning av 
folkmål i Alskogs, Lau och Närs snr samt för uppteckning och instruk-
tion av ortsmeddelare i Havdhems sn. Under tiden 27/6-30/6 gjorde NY-
MAN bandinspelningar och uppteckningar rörande folkminnen och etno-
logi i Fide och Vallstena snr och meddelade instruktioner åt ortsmeddelare. 
Herr J. HJORTER har fortsatt sina uppteckningar av folkminnen i Fide sn. 

Gästrikland. HEDBLOM besökte den 27/3-29/3 Ovansjö och Valbo 
snr för instruktion av ortsmeddelare, uppteckning och bandinspelning. 
Fotograf W. ERIKSSON har fortsatt arbetet på sin ordsamling från Tors-
åkers sn. 

Hälsingland. HEDBLOM besökte den 20/8-21/8 Bergsjö sn för inspel-
ning av folkmusik och besök hos arkivets mångåriga ortsmeddelare fru 
SIGNE WinnoLm. Under tiden 12/5-20/5 vistades BERGGREN i Bergsjö 
sn, varvid hon påbörjade en utredigering av fru Wielholms omfångsrika 
anteckningar samt gjorde egna kompletterande folkminnesuppteckningar. 
STRÖMBÄCK har 11/1-12/1 besökt Alfta sn för genomgång av gammal 
dagbok från socknen, avsedd att publiceras i Sv. Lm. 

Härj edalen. Om STRÖMBÄCKS orduppteckningar från Hede sn se ovan 
under arkivarbeten. 

Jämtland. Fil. lic. V. REINHAMMAR har gjort orduppteckningar i 
Ströms och Laxsjö snr under somrnaren 1960 och under vinterferierna. 

Lappland. I augusti utarbetade VÄSTERLUND svar på frågelistor i 
Vilhelmina sn. — Nomadskolinspektören doc. I. RUONG har under resor 
i skilda snr gjort uppteckningar och bandinspelningar av lapsk dialekt. 

Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har utökat sin ordsamling från 
Nederkalix sn under vistelse där sommaren 1960. Folkskollärare E. LUND-
BERG har gjort fortsatta uppteckningar av dialekt i Norrfjärdens sn. I 
samband med en resa i Västerbotten besökte WIDMARK byn Gallejaur i 
Arvidsjaurs sn den 21/6 för dialektuppteckningar. 
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Närke. BROBERG reste i landskapet 2/7-4/7 för organisering av upp-
teckningsarbete i socknarna. Detta utfördes sedan av VÄSTERLUND, SOM 

vistades i Hardemo och Viby 2/7-26/7, och därvid även upptecknade 
efter sagesmän från Edsbergs, Kurnia, Lerbäcks, St. Mellösa, Rinkaby 
och Sköllersta snr. 

Skåne. STRÖMBÄCK besökte Lund den 31/5-2/6 för överläggningar i 
samarbetsärenden med ledarna för Folklivsarkivet och Landsmålsarkivet. 

Småland. Herr G. SKOGSMARK har fortsatt sina folkrnirmesuppteck-
ningar från Döderhults och Misterhults snr, och fru ALMA Nussos har 
upptecknat herrgårdstraditioner från Slätthögs sn. 

Södermanland. ORDÅIIS och fil. lic. R. OTTERBJÖRK ha inspelat 
dialekt och folktraditioner den 22/9-23/9 i Grödinge och Sorunda snr, 
den 6/12 i Grödinge sn och den 13/6-15/6 i ösmo och Sorunda snr. Doc. 
Girs WIDMARK har fortsatt arbetet på sin ordsamling från Stenkvista sn. 

Uppland. HEDBLOM och ORDÅUS gjorde dialektinspelningar i Norrby 
och Simtuna snr den 1/11 med herr E. ERT.Kssos, Varmsätra, som ciceron. 
Doc. K.-H. DAHLSTEDT och Ordens inspelade dialekt och folktraditioner 
den 24/4 på Söderfors bruk och i Skuttunge an. Den 4/5 gjorde Hedblom, 
OrdiSus och fil. stud. W. Ens inspelningar i Breds och Tillinge snr och 
under fjorton resor den 10/5-9/6 inspelade OrdiSus och Ehn dialekt och 
folktraditioner i Alunda, Danmarks, Gottröra, Gryta, Husby-Långhundra, 
Häggeby, Lunda, Rasbo, Sko, Tuna, Vaksala, Vidbo och Vänge snr. 

Värmland. Under en resa den 15/9-27/9 upptecknade BROBERG folk-
minnen i Fryksände och östmarks snr samt gjorde bandupptagningar av 
folkminnen i östmarks sn. Vidare besökte han ortsmeddelare i V. Ämter-
viks, Rämmens och ölseruds snr. 

Västerbotten. STRÖMBÄCK besökte Umeå den 20/1-21/1 för del-
tagande i årsmöte med styrelsen för Folkmåls- och Folkminnesunder-
sökningen i övre Norrland. För genomgång av undersökningens samlingar 
samt överläggningar med representanter för dess styrelse och Väster-
bottens läns museum rörande riktlinjer för undersökningens fortsatta 
verksamhet och samverkan med arkivet i Uppsala vistades BROBERG i 
Umeå den 23/1-27/1. — WIDMARK gjorde uppteckningar och bandupp-
tagningar av dialekt och folkminnen i Jörns, Lövångers och Skellefteå 
snr under en resa den 19/6-25/6. 

Västergötland. ORDfiIIS och folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, 
reste den 27/8-3/9 för inspelningar i Blidsbergs, Brandstorps, Dalstorps, 
Gunnarsjö, Holsljun.ga, Hålanda, Ljungsarps, Månstads, Ods, Seglora, 
Sexdrega, Skepplanda, Upphärads och Varnhems snr samt i Lödöse 
storkommun ( = Ale-Skövde, S:t Peter och Tunge snr). Den 9/11-10/11 
reste OrdiSus till Skövde för inspelning av dialekt och folktraditioner 
efter sagesmän från Vartofta hd tillsammans med folkskollärare S. Bengts-
son samt för utarbetande av detaljerad plan för fortsatta inspelningar i 
landskapet. Fil. mag. A. LIDARÄNG har upptecknat folkminnen från tret- 



LANDSMÅLSARKIVETS I UPPSALA ÅRSBERÄTTELSE 1960-61 199 

ton snr i Kinds, Kullings, Kåkinds, Kållands, Laske och Ås hdr och ut-
arbetat en ordsamling från Tvärreds sn i Kinds hd. 

Ångermanland. Doc. K.-H. DAHLarEnT och ORDAUS gjorde inspel-
ningar av dialekt och folletraditioner i Anundsjö, Junsele och Skorpeds 
snr den 12/7-16/7. Under vistelser i Arnäs sn i juli-augusti och i mars har 
fil. dr ELLA ODSTEDT utökat och kompletterat sina språkliga uppteck-
ningar från socknen. VÄSTERLUND har vid resor i Vilhelmina sn den 10/1 
och 26/3-27/3 instruerat en där bosatt ortsmeddelare för Eds sn i Ånger-
manland. 

Östergötland. ()Raptus och fil. mag. J. STERNER fortsatte en den 
29/6 1960 påbörjad resa med inspelningsbilen i Asby, Eneby, Gammal-
kils, Kisa, Nykils, V. Ryds, Sjögestads, Sunds, Svinhults, Ö. Tollstads, 
Torpa och Viby snr fram till den 9/7. För uppteckning av folkmål och 
folkminnen i Ö. Ryds sn och överläggningar i Norrköping med f. lektor 
F. Tydån om dennes utredigering av sina äldre uppteckningar företog 
GUSTAVSON en resa den 4/9-11/9. 

E stlandssv enskarna. Under sexton resor i juli, september och juni 
har TIBERG upptecknat estlandssvenska dialekter och besvarat komplet-
teringsfrågor hos i Sala och Stockholmstrakten bosatta meddelare från 
Gammalsvenskby, Nargö, Nuckö, Ormsö, Rickul, Runö, och Rågöarna. 

Compte rendu 

des recherches dirigåes par les Archives d'Uppsala pendant les annåes 
d'exercice 1960-61. Par DAG STRÖMBÄCK et FOLKE HEDBLOM. 1. Orga-
nisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissements des archi-
yes et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives, ålabora-
tion des matåriaux: 1. Apergu gånårale; publications de l'Institut. 2. Tra-
vaux des employ6s. IV. Voyages et enquetes dans les provinces. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1960/61 

Av SVEN BENSON 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning 

För landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av 
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har ut-
gjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, V. ordf., 
prof. em. ERIK ROOTH, prof. IvAR LINDQUIST, överbibliotekarie KRISTER 
GIEROW och arkivchefen SVEN BENSON, sekreterare och skattmästare. 
Suppleanter har varit proff. ALBERT WIFSTRAND och OLOF ARNGART. 
Styrelsen har under året sammanträtt 2 gånger. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under arbets-
året har följande belopp disponerats: 

Avlöningar  119 692 kr 
Omkostnader  4 285 kr 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 23 000 kr 

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Institutionens fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr 
SVEN BENSON, arkivchef i Ae 26, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie i Ag 
23 (Ae 21), fil. lic. STEN-BERTIL VIDE, arkivarie i Ae 19, fröken BRITA 
JÖNSSON, kontorist i Ae 9 och fröken MABIANN KRISTIANSSON, kontors-
biträdesaspirant i Af 1 (1/7-31/3), resp. skrivbiträde i Ae 3 (1/4-30/6). 

BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt 
själv drivit insamlingen av dialektmaterial från delar av Småland, Ble-
kinge och Skåne. Han har därjämte fortsatt arbetet på Blekingsk ordbok 
och Blekingska dialektstudier II samt en ny dialektatlas över södra Sve-
rige. 

Den 26 juli besökte Benson olika orter i östra Göinge för inspelning 
av dialekt och instruktion av medarbetare. För samma ändamål besökte 
han den 2-5 aug. olika orter i Blekinge, den 15 aug. sydöstra Skåne och 
den 23 sept. Ystad. Under tiden 18-24 nov. och 15-16 maj vistades han 
i Stockholm och Uppsala för överläggningar med olika institutionschefer 
och med utrustningsnämnden för universitet och högskolor. 

Under tiden 21-26 aug. åtnjöt Benson tjänstledighet med bibehållen 
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lön för deltagande i 1:a internationella dialektologkongressen i Louvain 
och Bryssel, varvid rese- och traktamentskostnader gäldades av särskilda 
statsmedel. Vid sidan av arkivehefstjänsten har Benson därjämte med-
delat 134 timmars akademisk undervisning i svensk språkhistoria och 
svensk dialektologi (inklusive landsmålsuppteckning). Vidare har han 
jämlikt särskilt uppdrag fortsatt och i huvudsak avslutat utrustningen 
av den nya humanistiska institutionen på Helgonabacken. 

Benson har under året publicerat Ignaberga och Igelösa (i Namn och 
Bygd 47), Ortnamnselementet magle (i Sydsvenska ortnamnssällskapets 
årsskrift 1959-60) och Landsmålsarkivet i Lund 1960 (ib.; även separat 
som broschyr). 

INGERS har lett undersökningen av dialekt och ortnamn i Skåne samt 
själv gjort dialekt- och ortnamnsundersökningar i fältet, har utredigerat 
under arbetsåret eller tidigare utförda uppteckningar och utfört div. 
excerperingar av äldre ortnamnsformer och dialektmaterial ur äldre etno-
logisk litteratur samt vissa registreringsarbeten. Han har vidare deltagit 
i Namnberedningens i Lund sammanträden och utfört granskningar av 
namnbeståndet å manuskript till av Rikets allm. kartverk utgivna kart-
blad över Malmöhus län. För ny uppteckning och för komplettering av 
tidigare uppteckningar har han företagit resor till Villands härad 15-20 
aug. och till Vemmenhögs härad 7-10 sept; dessutom smärre resor till 
orter i närheten av Lund. 

Ingers har under året publicerat By- och sockennamnet Källna (i Syd-
svenska Ortnamnssällskapets årsskrift 1959-60), Lerbäckskillan, en för-
svunnen källa i Höör (i Frostabygden 1960), Folkmålet på Hven (i Syd-
svenska Dagbladets årsbok 1960), Ortnamn i Malmö. V., f. d. Husie soc-
ken (i Malmö fornminnesförenings årsskrift 1961), Tuve Månsson från 
Hasslaröd och hans bedrift, ett 250-årsminne (i Osby hembygdsförenings 
årsbok 1961), Sägner, seder och folktro (i Bjärebygden 1961); artiklar av 
språkligt innehåll i olika dagstidningar. Därtill har han redigerat Syd-
svenska Ortnamnssällskapets årsskrift 1959-60. 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland samt delar 
av Blekinge, Småland och Öland, handhaft bibliotek och grammofon-
arkiv samt utfört registreringsarbeten. Tillsammans med skrivbiträdet 
har han graverat grammofonskivor. Under tiden 16-26 aug. företog han 
en tjänsteresa till mellersta och södra Halland för instruktion av medde-
lare samt inspelning och uppteckning av dialekt. Han har också påbörjat 
en omläggning av ämbetsarkivet. 

Vide har under året publicerat »Rontenom sto urterna...» (i Frostabyg-
den 1960), Kyrklig folklivsforskning i en ordsamling (i Växjö stifts hem-
bygdskalender 1960), Våra gamla växtnamn (i Täppan nr 1, 1961), 
Landsmålsföreningen på Katrineberg 1880-81 (i Katrinebergs elevför-
bunds årsskrift 1961); dessutom ree. i Rig samt rec. och artiklar i dags-
pressen. Han tjänstgjorde som t. f. arkivchef 4-15 juli. 
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BRITA JÖNSSON har handhaft expeditions- och bokföringsarbetet samt 
kassagöromålen, upprättat avlöningslistor, excerperat jordeböcker och 
inventerat de småländska samlingarna samt reviderat därtill hörande led-
kort. 

MARIANN KRISTIANSSON har stämplat, räknat och ordnat samlingar, 
biträtt i grammofonarbetet vid gravering och katalogisering samt utfört 
huvuddelen av maskinskrivningsarbetet. 

Tillfälliga medarbetare. Fru AMY RUBORN, som under året inne-
haft arvodesbefattning med halvtidstjänstgöring, har ordnat, räknat och 
stämplat visst inkommande material, satt stickord på nya samlingar 
samt utfört olika slag av excerperingsarbete. Kyrkoskrivare HELGE AN-
DERSSON har fortsatt excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar 
från Kristianstads län. Fil. mag. Bo ROSENGREN och fru BIRGIT ROSEN-
GREN har excerperat äldre skånska jordeböcker, huvudsakligen från Kris-
tianstads län. Fil. kand. N. E. ERLANDSSON har excerperat ortnamn ur 
kyrkoböcker från Malmöhus län och fru BRITA VIDE har excerperat och 
kopierat blekingska samlingar. Docent DAVID KORNHALL har besökt 
skånska fiskelägen för uppteckning av fiskarternas folkliga benämningar. 
(Se härom vidare nedan under 5.) 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård 

Hands krif tssamlingarna har under året utökats med följande ma-
terial: 51 h. A4, 79 bl. fol., 1 048 bl. 4:o (Bl. 361, Hall. 28, Sk. 230, Sm. 
424, öl. 5), 166 bl. 8:o (Bl. 6, Sin. 160), 65 887 bl. 16:0 (Bl. 7 337, Hall. 
3 948, Sk. 43 156, Sm. 6 728, Öl. 118, blekingska kopieserien 4 600), 737 
bl. A4, 6 teckningar och 4 fotografier. Av detta material utgöres 27 514 bl. 
16:o, 5 bl. 4:o, 535 bl. A4, 78 bl. fol. ortnamnsexcerpter och 1 054 bl. 
16:o av dialektala ortnamnsformer (Bl. 32, Hall. 55, Sk. 684, Sm. 283). 
Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd fol., 1,7 h. fol., 51 h. A4, 93 h. 4:o, 
263 h. 8:o, 40 h. 12:0, 10 h. 16:0 och 20 h. i växlande format samt 
3 894 bl. fol., 82 178 bl. 4:o, 4 899 bl. 8:o, ca 2 890 500 bl. 16:0, 7 638 bl. 
A4 och 109 bl. i växlande format. 

Fonogramavdelningen har under året utökats med 153 original-
skivor och omfattar nu 2 727 originalskivor och 1 050 kopieskivor. 

Inspelningar har gjorts av Benson i Augerum, Ramdala och Torhamn, 
Bl.; i Löderup, Osby, S:t Olof, Sövde och Ystad, Sk.; i Gullabo, Sm.; av 
Vide i Hishult, Holm, Ö. Karup, Kvibille, Laholms lfs, Slättåkra, Stam-
nared och Veinge, Hall. Dessutom ha inspelningar från Gammalstorp, 
Hällaryd och Ysane ställts till förfogande för kopiering av lektor Stig 
Nilsson, Karlskrona. Samtl. dessa inspelningar har gjorts med bandspelare 
och därefter förts över till grammofonskivor. Dessutom har bandinspel-
ningar från Torhamn ställts till förfogande av fil. mag. Sten Berglund, 
Tidaholm. 
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Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels 
genom gåvor från följande personer, samfund och institutioner: lektor 
Thorsten Andersson, Mänster, arkivchef Sven Benson, Lund, fru Signe 
Bruhn, Lund, docent Carl-Hampus Dahlstedt, Uppsala, assistent Lars 
Ekre, Oslo, professor William Foerste, Mänster, arkivarie Ingemar Ingers, 
Lund, glasblåsare Tor Krantz, Flovmantorp, lektor Carl Lindberg, Ny-
köping, professor K. G. Ljunggren, Lund, hemmansägare Johan Nilsson, 
Torne, lektor Carin Pihl, Bromma, dr phil. K. Ringgaard, Århus, förste 
bibliotekarien John Tuneld, Lund, arkivarie Sten-Bertil Vide, Lund; Det 
danske sprog- og litteraturselskab, Institutionen för musikforskning vid 
Uppsala universitet, Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala och Nämnden 
för svensk språkvård. Bytesförbindelser har upptagits med pedagogiska 
högskolan i Jyväskylä. 

Mikrofilmavdelningen. Under året har en ny avdelning, mikro-
filmavdelningen, tillkommit. Det material som filmats är dels skånska 
jordeböcker, dels arkivets egna småländska och öländska sedessamlingar. 
Jordeböckerna har fotograferats med ca 12 gångers förminskning på 35 
mm:s film, medan sedessamlingarna fotograferats med 24 gångers för-
minskning på 16 mm:s film. Avdelningen består f. n. av 25 st. 35 mm:s 
och 61 st. 16 mm:s filmrullar. Efter filmningen av det småländska och 
öländska sedesmaterialet har det blivit möjligt att ordna samman de olika 
sockensamlingarna till större enheter, häradssamlingar utan att möjlig-
heten till specialundersökningar av enskilda sockenmål minskas. Hittills 
har samlingarna från Allbo, Aspelands och Handbörds härader ordnats 
som häradsordböcker. Nytillkommande småländskt och öländskt sedes-
material inordnas icke i det redan filmade materialet. 

För mikrofilrnavdelningen har en särskild accessionskatalog lagts upp. 
Lokaler och utrustning. I mitten av maj flyttade arkivet in i nya 

och större lokaler i humanistiska institutionen på Helgonabacken. Ge-
nom att mera ändamålsenliga lokaler nu står till förfogande torde arbetet 
komma att underlättas väsentligt för såväl besökande forskare som arki-
vets egen personal. Arkivalierna har fått tryggare förvaring och mera 
ändamålsenlig uppställning. 

Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått 
till 601. Besökande forskare har handletts av arkivchefen och arkivarierna, 
vilka även besvarat skriftliga förfrågningar. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 

Allt inkommande material har granskats av Benson, Ingers eller Vide. 
Excerperingen av ortnamnsmaterial ur jordeböcker och lantmäteri-

handlingar har huvudsakligen varit inriktad på Kristianstads län, excer-
peringen ur kyrkoböcker däremot på sydvästra Skåne. Se vidare nom. 2 
ovan. 
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Blekingeordboken och växtnamnsregistret har fortsatts genom excer-
pering och kopiering av nytillkommet material. 

Det småländska och öländska sedesmaterialet har under året inven-
terats. varvid ledkorten reviderats och visst tidigare ej registrerat mate-
rial aceederats. Samlingarna har därefter mikrofilmats. (Se ovan.). 

De av fil. mag. Ulf Teleman utskrivna texterna efter grammofon-
skivor från Bäckebo, Misterhult och Hälleberga har under året accede-
rata. Se vidare föregående årsredogörelse. 

Beträffande skrifter, som under året publicerats av arkivets tjänste-
män, hänvisas till mom. 2. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: lektor HUGO ARESKOUG Studier 
över sydöstskånska folkmål II, arkivchef SVEN BENSON Blekingska dia-
lektstudier II, Blekingsk ordbok, Sydsvensk språkatlas, docent BERTIL 
EJDER Ortnamn på -ryd, Dagens tider och måltider, professor GUNNAR 
HEDSTRÖM Ordstudier i anslutning till P. Rydholrns anteckningar till 
Långrydsmålet 11:3, arkivarie INGEMAR INGERS Skånska ortnamn, Bi-
drag till skånsk syntax, Skånska drag i texten i Lunds stifts landebok, 
docent DAVID KORNHALL De sydsvenska fiskarternas folkliga benäm-
ningar, fil. mag. BENGT PAMP Ortnamnen i Bjäre härad, lektor BERTIL 
SVENSSON Ortnamnen i Södra Åsbo härad, fil. mag. BERTIL WEDMARK 
Marknamn i södra delen av Frosta härad, arkivarie STEN-BERTIL VIDE 
A. J. Krögers dialekttexter, Sydsvenska växtnamn, Smålands minnen. 

5. Insamlingsarbetet 1960-61 

I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren,. 
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För fler-
talet orter har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidi-
gare undersökningar. översikten upptar jämväl excerpter från grammo-
fonskivor, tidigare uppteckningar, som utredigerats under året, samt 
visst äldre material, som tidigare icke accederats. 
Blekinge 

Bräkne hd. Henry Klementsson, Bräkne-Hoby 104 bl. 16:o; Manfred 
Magnusson, ..A.sarurn 1 518 bl. 16:o; Ellen Svanström, Hällaryd 28 bl. 4:o, 
1 bl. 16:o. 

Listers hd. Henry Johnsson, Jämshög 333 bl. 4:o, 2 025 bl. 16:o; 
Arthur Mattiasson, Jämshög 100 bl. 16:o. 

Medelstads hd. Ingemar Ingers, Fridlevstad 3 bl. 16:o; Gustav 
Pettersson, Sillhövda 6 bl. 8:o. 
Halland 

F aur ås hd. Hanna Bernhardsson, Morup 26 bl. 4:o. 
Halmstads hd. Sperling Bengtsson, Harplinge 2 bl. 4:o; Sten-Bertil 

Vide, Kvibille 117 bl. 16:0. 
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Flimle hd. Axel Landin, Stamnared 4 bl. A4, 3 673 bl. 16:o. 
Höks hd. Sten-Bertil Vide, Ränn.eslöv 21 bl. 16:o. 

Skåne 

Albo hd. Hugo Areskoug, S:t Olof 97 bl. 16:o; Ola Carlberg, Fågel-
tofta 1 bl. 4:o, 502 bl. 16:o; David Kornhall, S. Mellby 1 h. A4, Rav-
lunda 1 h. A4, Rörurn 1 h. A4, Vitaby 1 h. A4. 

Bara hd. Ingemar Ingers, Burlöv 2 bl. 4:o, 542 bl. 16:o, Genarp 21 bl. 
16:o, Lomma 10 bl. 16:o, Nevishög 8 bl. 16:o, Skabersjö 2 bl. 16:o, 
Tottarp 573 bl. 16:o; David Kornhall, Lomma 1 h. A4; Karl Åkesson, 
Nevishög 1 bl. A4. 

Bjäre hd. Sante Gudmundsson, Förslöv 39 bl. 16:o; Ingemar Ingers, 
Förslöv 20 bl. 16:o; David Kornhall, Barkåkra 1 h. A4, Båstad 1 h. A4, 
Förslöv 1 h. A4, Torekov 1 h. A4. 

Frosta hd. Ingemar Ingers, Gårdstånga 17 bl. 16:o, Holmby 10 bl. 
16:o, Höör 5 bl. 16:o, Skeglinge 261 bl. 16:o. 

Färs hd. Hugo Areskoug, Lövestad 3 bl. 16:o, Sövde 195 bl. 16:o; 
Ingemar Ingers, Vollsjö 3 bl. 4:o. 

Gärds hd. Nils Biarne, V. Vram 22 bl. 4:o, 4 teckn.; Ingemar Ingers 
Huaröd 10 bl. 16:o, Ö. Sönrurrslöv 3 bl. 16:0; David Kornhall, Maglehem 
1 h. A4; Nils Nilsson, Äsphult 3 bl. A4. 

V. Göinge hd. Erik Bergenrud, lläglinge 8 bl. 16:o; Ingemar Ingers, 
Häglinge 2 bl. 16:o, N. Mellby 15 bl. 16:o, Tjörnarp 770 bl. 16:o, Vittsjö 
4 bl. 16:o. 

Ö. Göinge hd. Sven Ahlberg, Osby 4 bl. 4:o, 386 bl. 16:o; Carl-
Gustav Liljenberg, Osby 2 bl. A4; Bo Rosengren, Osby 21 bl. A4; Carl-
Otto Svensson, Glirnåkra 1 bl. fol. 

Harjagers hd. David Kornhall, Barsebäck 1 h. A4. 
Herrestads hd. Hugo Areskoug, Hedeskoga 30 bl. 16:o, St. Herre-

stad 371 bl. 16:o, öja 4 183 bl. 16:o; Sven Benson, Ystad 65 bl. 16:o; 
Ingemar Ingers, St. Herrestad 6 bl. 16:o; David Kornhall, St. Köpinge 
1 h. A4, Ystad 1 h. A4. 

Ingelstads hd. Hugo Areskoug, Löderup 171 bl. 16:o, Ramsåsa 
1 121 bl. 16:o, Smedstorp 37 bl. 16:o, Ullstorp 271 bl. 16:o; David Korn-
hall, Ö. Hoby 2 h. A4, Löderup 1 h. A4, Valleberga 1 h. A4. 

Järrestads hd. David Kornhall, Gladsax 1 h. A4, Ö. Nöbbelöv 1 h. 
A4, Simris 1 h. A4, Simrishamn 1 h. A4; Hilda Larsson, Simris 3 bl. 4:o, 
45 bl. 16:o; Birgit Lindström, Stiby 78 bl. 16:o. 

Lj units hd. Ingemar Ingers, Balkåkra 2 bl. 16:o, Katslösa 2 bl. 16:o, 
V. Nöbbelöv 549 bl. 16:o, Sjörup 1 007 bl. 16:o, Skårby 50 bl. 16:o, 
Snårestad 6 bl. 16:o, Villie 3 bl. 16:o, div. socknar 6 bl. 16:o; David 
Kornhall, Balkåkra 1 h. A4. 

Luggude hd. Bertil Ejder, Väsby 22 bl. 16:o; David Kornhall, Alle-
rum 1 h. A4, Brurmby 4 h. A4, Höganäs 1 h. A4, Jonstorp 1 h. A4, Raus 
1 h. A4, Viken 1 h. A4, Väsby 1 h. A4. 
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Oxie hd. Helge Andersson, Husie 6 bl. 16:o; Ingemar Ingers, Fosie 
112 bl. 16:o, Husie 16 bl. 16:o, Limhamn 7 bl. 16:o, Malmö 606 bl. 16:o, 
Oxie 2 bl. 16:o; David Kornhall, Limhamn 1 h. A4. 

Rönnebergs hd. David Kornhall, Glurnslöv 1 h. A4, Landskrona 
2 h. A4. 

Skytts hd. Ingemar Ingers, Fuglie 12 bl. 16:o, Maglarp 372 bl. 16:o, 
Trelleborg 222 bl. 16:o, div. socknar 7 bl. 4:o, 7 bl. 16:o; David Kornhall, 
Falsterbo 1 h. A4, Gislöv 1 h. A4, Maglarp 1 h. A4, Skanör 1 h. A4. 

Torna hd. Ingemar Ingers, Flädie 140 bl. 16:0, Lund 98 bl. 16:o, 
St. Råby 37 bl. 16:0, S. Sandby 21 bl. 16:o; David Kornhall, Flädie 1 h. 
A4, Löddeköpinge 1 h. A4. 

Vemmenhögs hd. Ingemar Ingers, Skivarp 5 bl. 16:o; David Korn-
hall, L. Beddinge 1 h. A4, Ö. Torp 1 h. A4, Ö. Vemmenhög 1 h. A4. 

Villands hd. Fr. Osc. Eskilsson, Näsum 183 bl. 4:o; Ingemar Ingers, 
Fjälkinge 8 bl. 16:o, Oppmarma 1 951 bl. 16:o, Vånga 76 bl. 16:o, Östers-
löv 17 bl. 16:o, div. socknar 30 bl. 16:o; David Kornhall, Trolle-Ljungby 
2 h. A4, Åhus 3 h. A4. 
Småland 

Allbo hd. Bengt Nilsson, Kvenneberga 1 bl. A4. 
Konga hd. Fabian Karlsson, Väckelsång 100 bl. 4:o; Tor Krantz, 

Hovmantorp 78 bl. 4:o, 175 bl. 16:o. 
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 525 bl. 16:0. 
S. Möre hd. B. 0. Bondesson, Torsås 1 bl. 4:o. 
Stranda hd. Oscar Svensson, Ålem 2 bl. 4:o. 
Sunnerbo hd. Janne Augustsson, Göteryd 2 bl. 4:o; Fr. Th. Brink, 

Pjätteryd 3 bl. A4, 24 bl. 4:o; Ingeborg Johansson Markaryd 31 bl. 4:o. 
N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 87 bl. 4:o. 
S. Tjusts hd. Ivan Holmdahl, Gladhammar 4 bl. A4; Erik Svensson, 

Hallingeberg 1 bl. 4:o. 
Tveta hd. Oscar Lindberg, Barnarp 6 bl. 4:o; Folke Neij, Svarttorp 

1 bl. 4:o; C. E. Osbeck, Norrahammar 5 bl. 4:o. 
Upp vidinge hd. Sven Isacsson, Drev 60 bl. 16:o; Erik Johannesson, 

Granhult 1 bl. A4, 7 bl. 8:o. 
N. Vedbo hd. Erik Lönnerholm, Linderås 5 bl. 8:o; Folke Neij, 

Askeryd 2 bl. A4, 8 bl. 8:0, Haurida 2 bl. A4. 
S. Vedbo hd. Erik Lönnerholm, Hult 533 bl. 16:o, Höreda 140 bl. 

16:0, Ingatorp 154 bl. 16:o; Folke Neij, Flisby 2 bl. A4. 
Vista hd. Folke Neij, Gränna 4 bl. 16:0. 
Västbo hd. Gösta Linder, Långaryd 34 bl. 4:0, 1 141 bl. 16:o; Dag-

mar Lundsten, Femsjö 172 bl. 16:o; Folke Neij, Forsheda 3 bl. 16:0; 
Anna Nilsson, S. Hestra 11 bl. A4, 255 bl. 16:0, 3 fotografier; Bertil 
Rimborg, Bredaryd 4 bl. 4:o; Josef Rydt5n, Kulltorp 122 bl. 16:o; Edith 
Österlund, Kulltorp 3 bl. A4, 3 bl 4:o, 140 bl. 8:o, 2 teckningar, 1 foto- 
grafi. 
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Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 6 bl. 4:o. 
Ostbo hd. Carl Andersson, Byarum 7 bl. 4:o; Fingal Johansson, 

Fryele 14 bl. 4:o; Th. Räfsgård, Rydaholm 3 bl. A4, 2 bl. 4:o. 
Östra hd. Gunnar Hedström, Nye 55 bl. 16:o, Skirö 183 bl. 16:0; 

Erik Kruuse, Larmaskede 56 bl. 16:o; Gottfrid Wagner, Alseda 16 bl. 4:o. 

Öland 

Algutsrums hd. Nils Torsund, Torslunda 1 h. A4, 97 bl. 16:o. 
Gräsgårds hd. Helge Jönsson, Segerstad 1 bl. 4:o, 3 bl. 16:o. 
Möckleby hd. Lage Nilsson, Gårdby 1 bl. A4, 4 bl. 4:o. 

Compte rendu 

des recherches dirigees par les Archives de Lund pendant les annees 
d'exercice 1960-61. Par SVEN BENSON. 1. Organisation budget et admi-
nistration. 2. Employes et conditions du travail. 3. Accroissements des 
collections et leur maintien. 4. Travaux dans les archives, utilisation des 
Colleetions; publications de l'Institut. 5. Voyages et enquetes dans les 
provinces. 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforsk-
ning i Göteborg 1960/61 

AV VERNER EKENVALL 

I. Organisation och personal 

Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor HJ. 
FRISK, ordf., professor T. JoHANNissoN, vice ordf., bankdirektören fil. dr 
TE. BENGTSSON, skattmästare efter direktör H. EKMAN, som avlidit under 
året, professorerna F. BEHRE och K. MICHAtLSSON samt lektor V. EKEN-
VALL, sekreterare och undersökningsledare. Arbetsutskottet har bestått 
av hrr Ekenvall och Johannisson. 

Som assistent på arkivet har fil. mag. H. KARLSSON tjänstgjort. Arbets-
tiden har varit ca 25 timmar per månad. 

Under arbetsåret har fem styrelsesammanträden och ett flertal sam-
manträden inom arbetsutskottet hållits. 

Till revisorer för budgetåret 1961/62 har filosofiska fakulteten valt prof. 
A. ATTMAN och bankdirektör T. MANNHEIMER med prof. K. G. IziKowrrz 
och dispaschör K. PINEUS som suppleanter. 

II. Ekonomi 

Av de 32 672 kronor, varom institutet sommaren 1960 ansökte hos 
Kungl. Maj:t. har 1961 års riksdag beviljat 12 000 kronor. 

III. Institutets arkiv 

Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med upp-
teckningar från Styrsö (66 lappar), Hålta (147 lappar), Solberga (174 lap-
par), Odsmål (151 lappar), Ucklum (121 lappar) och Västerlanda (174 
lappar), utförda av herr ERIK LARSSON. Fil. stud. THOMAS GÖRLING har 
fortsatt sina uppteckningar i Kungshamn (1676 lappar). Han har också 
inlämnat en ordsamling från Askum och Bro. Frågelistor har besvarats 
av folkskollärare E. WETTERSTRÖM från Orusts Ö. härad och av herr 
T. THORSSON från Torsby. Av skolföreståndare JOHN HALLIN har insti-
tutet som gåva erhållit en ordbok över målet i Norum. På grundval av 
denna och muntliga uppgifter av skolföreståndare Hallin har herr Erik 
Larsson utskrivit en ordsamling (343 lappar). 
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Gåvor i form av manuskript har överlämnats av fil. mag. Lennart 
Aronson, fil. mag. Ingrid Ohlson, fil. mag. Bror Pettersson, fil. kand. 
Leif Westberg, fil. stud. Sten-Göran Dahlgren, fil. stud. Martin Geller-
stam och fil. stud. Göran Johansson. 

Lektor VERNER EKENVALL har upptagit dialektprov från Orust på 
tonband (1 band, motsvarande timmas speltid). Den 1 april samt den 
29 maj-1 juni 1961 företog herr Mus LARSSON inspelning av dialekt på 
tonband i Lycke, Öckerö och Styrsö socknar. Härvid inspelades samman-
lagt 11 tonband (ca 5,5 timmars speltid.) 

Institutets samling av grammofonskivor har under året genom över-
spelning från tonband ökats med 25 stycken och omfattar nu sammanlagt 
786 skivor. 

Trycksamlingen har under året ökats med 83 volymer, erhållna dels 
genom byte eller köp, dels såsom gåva. 

IV. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 

Manuskriptet till OGB 12:1, Lane härad, soelmarna Bäve och Lane-
Ryr samt Uddevalla stad, har efter fil. lic. C. S. LINDSTAMS frånfälle 
överlämnats till institutet för att genom dess försorg fullbordas. Sätt-
ningen av manuskriptet till OGB 8, Orust V. härad, har påbörjats. Bear-
betningen av materialet till OGB 6, Inlands Nordre härad, (prof. A. 
JANZAN) samt OGB 7, Tjörns härad, (lektor V. EK.ENVALL) har fortsatt. 
Lektor G. DROUGGE har påbörjat kompletterande fältundersökningar för 
OGB 17, Sörbygdens härad. 

Herr ERIK LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ord-
boken, av vilken nu bokstäverna A-G föreligger. 

Compte rendu 

de l'Institut des recherches toponymiques et dialogiques l'Universit6 
de Gothembourg pendant les ann6es d'exereice 1960-61. Par VERNER 
EKENVALL. 1. Organisation et employ6s. 2. Budget. 3. Arehives de 'Insti-
tut. 4. Travaux execut6s par l'Institut. 

14— 63153070 Sv. Landsmål 1963 



Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning 
i Göteborg 1960/61 

AV C.-M. BERGSTRAND 

Institutets styrelse har bestått av professorerna HJALMAR FRISK och 
TURE JOHANNISSON, utsedda av filosofiska fakulteten vid Göteborgs uni-
versitet, arkivarie C.-M. BERGSTRAND och docent FOLKE STnöm, utsedda 
av Västsvenska Folkminnesföreningen, samt professor K. G. IZIKOWITZ, 
lektor ERIK NORBERG och akademiräntmästare ÅKE GUSTAFSSON. Herr 
Frisk har fungerat som ordförande, herr Ström som vice ordförande, herr 
Bergstrand som sekreterare och föreståndare för arkivet samt herr Gus-
tafsson som skattmästare. 

Institutets arbetsutskott har bestått av herrar Ström, Bergstrand och 
Izikowitz. 

Styrelsen sammanträdde den 31 maj 1961. 
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 29 000 kronor. 
För sin insamlingsverksamhet under åren 1960-62 har institutet av 

styrelsen för Anna Ahrenbergs fond för vetenskaplig forskning tilldelats 
ett anslag på 5 000 kronor, för vilket styrelsen frambär ett vördsamt tack. 

Arkivets föreståndare har under året arbetat som upptecknare i 24 
dagar. Han har inlämnat 267 sidor uppteckningar från Björketorp, 
Grönahög, Gällstad, Hössna, Landvetter, Liared, Södra Säm och Vist i 
Västergötland samt Stala i Bohuslän. 

Förre kyrkoherden IVAN MARKENDAHL har för institutets räkning ut-
fört uppteckningsarbete i Färgelanda socken, Dalsland, och som resultat 
därav inlämnat 134 sidor. 

Som bygdemeddelare har fru SONJA FIENNINGssorr bidragit med 734 
sidor från Gunnarp, Gällared, Kvibille, Skrea, Valinge och Vessige i Hal-
land samt från Gunnarsjö och öxnevalla i Västergötland. 

Från Morups och Breareds socknar i Halland har fru MAJ-BRITT BE-
REDEN inlämnat inlämnat 146 sidor. 

Övriga bygdemeddelare ha varit folkskollärare FILIP RYTTERÅS, 
Skövde, fil. stud. MARIANNE HiLmtn, Ljungskile, herr KARL JANSSON, 
Rångedala och herr FRIDOLF NmssoN, Ryaberg. 

Samlingarna ha under året ökats med 1 329 sidor. De institutet till-
höriga samlingarna uppgingo den 30 juni till i runt tal 178 200 sidor. 
Härtill kommer den s. k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. Väst-
svenska Folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård jämväl handhas 
av institutets arkiv, uppgå till omkring 41 500 sidor. 
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Ur samlingarna ha under året utlånats 13 718 sidor, därav ur insti-
tutets 10 815, ur Västsvenska Folkminnesföreningens 2 715 och ur 
Liungmanssamlingen 188. Bland låntagarna märkas Riksantikvarieäm-
betet, Institutet för folklivsforskning, Nordiska Museet och Svenskt Vis-
arkiv, samtliga i Stockholm, Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, 
Folklivsarkivet i Lund, Stifts- och läroverksbiblioteket i Karlstad och 
Stadsbiblioteket i Falun. Ett antal enskilda forskare ha begagnat sig av 
samlingarna genom lån eller under besök på arkivet. 

Realkatalogen över institutets material har förts fram t. o. m. nr 6 059, 
den geografiska katalogen t. o. m. sista accessionsnumret 6 102. 

Arkivarie Bergstrand har under året utgivit »Gammalt från Kind», del 
III, samt »Livet i Mark på 1700-talet», del I. 

Arkivet har alltjämt haft förmånen av arkiv- och expeditionslokal på 
Göteborgs gamla stadsbibliotek vid Vasagatan. Till Göteborgs drätsel-
kammare frambär styrelsen sitt tack härför. 

Compte rendu 

des recherches clirigees par l'Institut de Folklore å l'Universite de Gothem-
bourg pendant les annees d'exercice 1960-61. Par C.-M. BERGSTRAND. 
Direction, budget et employes. Travaux executes par l'Institut. Publi-
cations. 



Insänd litteratur 

1/6  1961-31/12  1962 

Acta Borealia. B. Humaniora, No. 7: J. Storm Munch, Boplasser med 
asbestkeramikk på Helgelandskysten. Tromse 1962. - Acta Ethnogra-
phica Academiae Seientiarum Hungaricae, T. 10, fasc. 1-4, T. 11, fasc, 
1-4. Budapest 1961-62. - Acta Philologica Seandinavica, Bd 24: 3-4; 
Bd 25: 1-2. Kbh. 1961-62. - Annales Aeademiae Regiae Scientiarurn 
Upsaliensis 5/1961. Upps. 1961. - Antikvariske registreringer i Nord-
Norge, 2: P. Simonsen, Funn og fortidsminner i Gildeskål og Beiarn. 
Tromse 1962. - Antwerpen, Oudheidkundige Musea, Museum voor Folk-
lore: Leger en Volksleven 18 nov. 1961. Antwerpen 1961. - Arkiv för 
nordisk filologi, Bd 76-77. Lund 1961-62. - Arts et traditions populaires, 
Armee 8: no 1-4. 1960; Armee 9: no 1-2.1961. Saverne 1961-62. - Arv, 
vol. 16-17,1960-61. Upps. 1961-62. - Badische Heimat, Jahrg. 41.1961. 
H. 1-4; Jahrg. 42. 1962, H. 1/2. Karlsruhe 1961-62. - Bayerisches Jahr-
buch fiir Volkskunde 1961. Mänehen 1961. - Bergsjö-Bygden, årg. 17-18. 
1961-62. Hudiksvall 1961, Bergsjö 1962. - Bibliografi over dansk folke-
kultur, se Danmarks Folkeminder. - Bilder aus deutscher Vergangenheit. 
Bibliothek des Germanischen National-Museums Närnberg zur deutschen 
Kunst- und Kulturgeschichte, Bd 15/16: L. Grote, Die Tucher. Miinchen 
1961; Bd 17: G. Schiedlausky, Tee, Kaffee, Schokolade. Miinchen 1961; 
Bd 18/19: A. Ott, Tausend Jahre Musikleben. Miinehen 1961. - Blekinge-
boken, årg. 37-40.1959-62. Karlskrona 1959-62. - Bohusläns hembygds-
förbunds skrifter, Nr 1: Ruth Larsson, De ä möt, som ä könstit. Sägner 
och berättelser från Bohuslän. Gbg 1959; Årsskrift, 1960-62. Uddevalla 
1960-62. - Bornholmske Samlinger, udg. af  Bornholms Historiske Sam-
fund, bd 38. Rorme 1961. - Bromma hembygdsförenings årsskrift, 1962, 
Arg. 33. Lund 1962. - Budkavlen. Organ för Brages sektion för folk-
livsforskning och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi, årg. 
35-39. 1956-60. Åbo 1958-61. - Budstikken. Årbog for Dansk Folke-
museum og Frilandsmuseet, 1961-62. Kbh. 1961-62. - Bulletin of the 
Institute of Ethnology, Academia Sinica, nr 10, autumn 1960-nr 12, 
autumn 1961; Index, nos 1-10.1956-60. Nankang, Taipei. - By og Bygd. 
Norsk Folkemuseums årbok, 1961. Bd 15. Oslo 1962. - Bygd och Natur, 
1961. Ärg. 42, nr 1-3; 1962. Arg. 43, nr 1-3. Malmö 1961-62. - öasopis 
nårodmlio muzea oddil v6d spo1e6ensk3'rch, roCnik 130-131; öasopis ruirod-
niho muzea 1827-1956. Rejstfik. Svazek 1. Prag 1961-62. - Dalarnas 
hembygdsbok, 1961. Medeltida träskulptur i Dalarna; 1962. Från Dalar-
nas forntid och medeltid. Falun 1961-62. - Danmarks Folkeminder, 
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Nr 71: V. E. Clausen, Det folkelige danske trwsnit i etbladstryk 1650-1870. 
Odense 1961; Bibliografi over dansk folkekultur 1955-1959, ved L. Bodker 
m. fl. Kbh. 1961. Jfr Folkeminder 7. - Danske Folkemaal, 18: 1-8. Kbh. 
1961. - Danske Studier. Udg. af Aa. Hansen og E. Dal, 1961-62. Bd 
56-57. Kbh. 1961-62. - Deutscher Sprachatlas, Universität Marburg, 
Wissenschaftlicher Jahresbericht, 1. April 1960-31. März 1961; 1. April 
1961-31. Dezember 1961. Marburg/Lahn. - Deutsehes Jahrbuch fur 
Volkskunde, Bd 7. Jahrg. 1961; Bd 8. Jahrg. 1962, T. 1-3. Berlin 1961-62. 
- Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjan-
dusmuuseum: Pajatusi pöhjara,nnikult. Valimik korrespondentide mur-
detekste. II. Tallinn 1957; Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Tallinn 1961. 
- L'Ethnographie. N. Ser., No 55. Armee 1961. Paris 1962. - F F 
Communications. Ed. for the Folklore Fellows, Vol. 70: 2. N:o 174: R. 
Austerlitz, Ob-Ugric metries. The metrical structure of Ostyak and Vogul 
folk-poetry. Hki 1958; Vol. 74: 2. N:o 182: L. Simonsuuri, Typen- und 
Motivverzeichnis der finnischen my-thisehen Sagen. Hki 1961; Vol. 74: 3. 
N:o 183: P. G. Brewster and G. Tarsouli, »Handjeris and Lioyenneti» 
and Child 76 and 110. A study in similarities. Hki 1961; Vol. 75. N:o 
184: The types of the folktale. A classification and bibliography. Antti 
Aarne's Verzeichnis der Märchentypen translated and enlarged by Stith 
Thompson. Hki 1961; Vol. 76. N:o 185: L. Honko, Geisterglaube in Inger-
manland. T. 1. (Studia Ingrica.) Hki 1962. - Falbygden, utg. av Fal-
bygdens Hembygds- och Fornminnesförening. h. 16-17. Falköping 1961-
62. - Fataburen, Nordiska Museets och Skansens årsbok, 1961-62. 
Sthm 1961-62. - Finnbygden, tidskrift för Värmlands finnbygder, nr 
1-3, 1962; Finnbygdens Jul 1962. Säffle 1962. - Finnisch-ugrische For-
sehungen, Bd 34, H. 1. Hki 1961. - Folkeminder, udg. af  Foreningen 
Danmarks Folkeminder, h. 7.1961. Kbh. 1961. - Folk-liv. Acta ethno-
logica et folkloristica Europaea, 1960-61. T. 24-25. Sthm 1960. - Forn-
vårdaren, utg. av L. Björkquist, X: 2. Östersund 1962. - Fornvännen, 
tidskrift för svensk antikvarisk forskning, 1961: 2-6; 1962: 1-3. Upps. 
1961-62. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forsknings-
råd, årg. 6. nr 2-4.1961; årg. 7, nr 1-4.1962. Oslo 1961-62. - Fra Ribe 
Amt, udg. af  Historisk Samfund for Ribe Amt, 1961-62. Bd 15: 2-3. 
Ribe 1961, Esbjerg 1962. - Fr65skaparrit. Annales societatis scientiarum 
Faeroensis, B6k 10. Tershavn 1961. - Från Bergslag och Bondebygd, 
Örebro läns hembygdsförbunds årsbok, 1961. Årg. 16. (Meddelanden 27.) 
Örebro 1961. - Från Borås och de sju häraderna 1962. Årg. 17. Borås 
1962. - Från Gästrikland. Gästriklands Kulturhistoriska Förenings med-
delanden. 1961-62. Gävle 1961-62. - Fynske Aarboger, udg. af  Historisk 
Samfund for Fyns Stift, 7: 3, 8: 1. Odense 1961-62. - Fölisön, Fölisö-
stiftelsens publikation, Nr. 1-2.1957; Nr 1-2.1958; 1961; 1962. Vammala 
1957-58, Hfors 1961-62. - Germanisches National-Museum, Niirnberg: 
Anzeiger ... 1960-61. Meister um Albrecht Diken Austellung ... vom 4. 
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Juli bis 17. September. Niirnberg 1961; Anzeiger ... 1962. Barock in 
Ni:umberg 1600-1750. Aus Anlass der Dreihundertjahrfeier der Akademie 
der bildenden Kiinste. Ausstellung ... vom 20. Juni bis 16. September. 
Närnberg 1962; Barockmaler in Böhmen. Ausstellung des Adalbert Stifter 
Vereins. Mai bis November 1961. Mänchen 1961. - Glasnik Zemaljskog 
Muzeja u Sarajevu. Etnologija. N. Ser., Sveska 17. 1962. Sarajevo 1962. 
- Globen, utg. av Generalstabens litografiska anstalt, årg. 40. 1961, nr 
2-4; årg. 41. 1962, nr 1-2, 4. Sthm 1961-62. - Gotländskt arkiv. Med-
delanden från Föreningen Gotlands fornvänner, 33. 1961. Från Gotlands 
dansktid; 34. 1962. Visby 1961-62. - Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 
Ordbok över Sveriges dialekter. Provhäfte. Upps. 1961; Skrifter 37: N.-A. 
Bringeus, Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791. Lund 1961. 
- Gwerin. A half-yearly journal of folk life. Ed. by I. C. Peate, Vol. 3: 
no. 3-5. 1961-62. Denbigh 1961-62. - Göteborgs historiska museum, 
Berättelse 1957-59. Gbg 1961. - Hadsel mållag: Målet i Hadsel. 1961 
u. o. - Halmstads Stadsbibliotek med Tollska Biblioteket, Årsberättelse 
för år 1961. Halmstad 1962. - Hembygden, utg. av Dalslands Forn-
minnes- och Hembygdsförbund, 1962. Vänersborg 1962. - Hessische 
Blätter far Volkskunde, Bd 51/52: T. 2. 1961. Giessen 1961. - Historisk 
Samfund for Prxsto Amt, aarbog 1960. N. r. Bd 5: h. 4. Naestved 1961. - 
Historisk årbog for Thisted amt. Udg. af Historisk Samfund for Thy og 
Hanherred, 1961-62. Thisted 1961-62. - Kungl. Humanistiska veten-
skapssamfundet i Lund. Årsberättelse, 1961-62. Lund 1962. - Hundare 
och Skeppslag. Årsskrift för hembygdsvänner i Roslagen. Utg. av Ros-
lagens Fornminnesförening, 12. 1956-62. Norrtälje 1962. - Hyltän Caval-
lius-föreningens för hembygdsvård årsbok 1960-61. (Kronobergsboken). 
Växjö 1961. - Håloygminne. Utgj. av Hålogaland Historielag, Årg. 43. 
Bd 11: h. 1-4. 1962; K. Fjwrvoll, Korndyrkinga i Hålogaland i gammal 
tid. 1500- og 1600-åra. (Tilleggsbok.) Svorkmo 1961-62. - Indiana Uni-
versity Folklore Series, Nr 15: A dictionary of proverbs and proverbial 
phrases from books published by Indiana authors before 1890. Compiled 
by J. H. Brunvand; Nr 16: Folklore research around the world: A North 
American point of view, ed., with an introduetion, by R. M. Dorson. 
Bloomington 1961. - Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk 
vid Uppsala universitet. 1: I. Modeer, Norska ordstudier. Två bidrag 
till fiskets ordgeografi. Upps. 1953; 4: G. Holm, Syntaxgeografiska studier 
över två nordiska verb. Upps. 1958; 7: B. Heuman, Tendenser till fastare 
meningsbyggnad i prosatexter från svensk stormaktstid. En stilhistorisk 
studie. Upps. 1960; 8: T. Sköld, Die Kriterien der urnordischen Lehn-
wörter im Lappischen. 1. Upps. 1961; 9: B. Tjäder, Behandlingen av 
palatalt r i substantivens pluralformer under fornsvensk tid. Upps. 1961; 
11: S. Engdahl, Studier i nusvensk sakprosa. Några utvecklingslinjer. 
Upps. 1962. - Skrifter utg. av Institutt for nordisk filologi Universitetet 
i Bergen. 4: H. Hamre, Vestnorske ordsamlingar frå 1700-talet. Bergen 
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1961. - International dictionary of regional European ethnology and 
folklore, Vol. 1:A. Hultkrantz, General ethnological concepts. Copenhagen 
1960. - JEGP. Journal of English and Gerrnanic philology, Vol. 60: No. 
1-4. 1961; Vol. 61: No. 1-2. 1962. Urbana, Ill. 1961-62. - Julhälsning 
till församlingarna i ärkestiftet, 1962. Ärg. 48. Upps. 1962. - Jämten. 
Heimbygdas årsbok 1961. Arg. 55. Östersund 1981. - Kalevalaseuran 
vuosikirja 42. Hki 1962. - Kalmar län. Årsbok för kulturhistoria och 
hembygdsvård 1961. Kalmar 1962. - Kulturen 1961. Lund 1962. - 
Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige, Ärg. 18: nr 2-4. 1961; 
årg. 19: nr 1-2. 1962. Härnösand 1961-62. - Kvänumsbygden 1961. Vara 
1961. - Lautbibliothek der deutschen Mundarten. Hrsg. vom Deutschen 
Spracharchiv. H. 19: Th. Baader, Voxtrup, Kreis Osnabriick. Göttingen 
1961; H. 22: F. Guggenheim-Griinberg, Gailinger Jiddisch. Göttingen 
1961; H. 23/24: E. Bauer, Neckarsteinaeh und Darsberg. Kreis Berg-
strasse. Göttingen 1961. - Leuvense Bijdragen. Tijdschrift voor moderne 
filologie, Jaarg. 50. 1961: Afl. 2-4; Jaarg. 51. 1962: Afl. 1-3. Leuven 1961-
62. - Man. A monthly record of anthropological science. Vol. 61: Art. 
101-259. May-Dec., 1961; Vol. 62: Art. 1-299. Jan.-Dec., 1962. London 
and Beecles 1961-62. - Marknads-Bladet, utg. av Medelpads Hembygds-
förbund och Hembygdsföreningar vid Grannmarknaden i Sundsvall 10/9 
1961. Sundsvall 1961. (Stenc.) - Meddelanden från FFÖN. (Folkmåls-
och Folkminnesundersökningen i Övre Norrland), nr 2-6. Umeå 1960-62. 
(Stenc.) - Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund, 34-35. 
Småländska kulturbilder. Jönköping 1961-62. - Memoires de la Societe 
Finno-ougrienne. 123: F. J. Oinas, The development of some post-posi-
tional cases in Balto-Finnie languages. Hki 1961; 124. E. Lagercrantz, 
Lappische Volksdichtung V. Hki 1961; 125: Commentationes Fenno-
ugricae in honorem Paavo Ravila. Hki 1962. - Midwest Folklore, publ. 
by Indiana University. Vol. 4: no 1, Spring 1954; Vol. 11: no 2, Spring 
1961 - Vol. 12: no 2, Summer 1962. Bloomington 1954, 1961-62. - Maal 
og Minne. Norske Studier, utg. av Bymålslaget, 1960: h. 3-4. Oslo 1961. 
- Namn och bygd, Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, årg. 47-49. 
1959-61. Upps. 1960-62. - Nationalmuseets etnologiske undersogelser. 
Sporgeliste nr 26: Song og soveskik ved Hanne Frosig. U. o. 1960. (Stenc.) 
- Nationalmuseets skrifter, Arkaaologisk-historisk reekke, 9-10: R. Thom-
son, Early Roman coinage. 2-3. Aarhus 1961. - Niederdeutsches Wort. 
Kleine Beiträge zur niederdeutschen Mimdart- und Namenkunde hrsg. 
von W. Foerste, Bd 2: H. 1. 1961. Miinster 1961. - Nog Övdalswaisur 
bod gambler og nyer fro ymsurri byum järi sockin. Älvdalen 1961. - 
Nordiska Museets handlingar. 55: A. Nilson, Studier i svenskt repslageri. 
Sthm 1961; 56: M. Hofrån, Nordsvenska studier och essayer. Kalmar 
1962; 57: Brita Egardt, Hästslakt och rackarskam. Sthm 1962. Nordiska 
Museet: Acta Lapponica, 17: E. Manker, Lappmarksgravar. Sthm 1961. 
Svenskt liv och arbete, nr 26: Handelsminnen. Sthm 1961; nr 27: Snickar- 
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minnen. Sthm 1961. Jfr Fataburen. Studiebesök på Nordiska museet och 
Livrustkammaren. Sthm 1961; Studiebesök på Nordiska museet, Skansen 
och Livrustkammaren. Sthm 1962. Tjeckoslovakisk folkkonst. Utställning 
På Nordiska museet 19/2-18/4 1960. Prag 1960; Utställning: Folkkonst 
i Polen. Stockholm - sept.-okt. 1962. Warszawa 1962; Utställningen 
Ungerskt konsthantverk. Sthm 1962; Vera Cedergrens textilsamling. Gåva 
till Nordiska museet. Sthm 1962; Vägledning genom Nordiska museets 
samlingar. 19 uppl. Norrköping 1960. Meddelanden från Etnologiska un-
dersökningen, nr 86-87. Dec. 1961, dec. 1962. U.o. (Stenc.) A. Bmckström, 
Stadsarkitekten i Göteborg C. W. Carlbergs sista bo. Sthm 1962; A. 
Biörnstad, Leksaker och spel. Sthm 1961; Alb. Eskeröd, Swedish folk 
art past and present. Sthm 1961; Gunnel Hazelius-Berg, Gardiner och gar-
dinuppsättningar. Malung 1962; Rut Liedgren, Så bodde vi. Arbetarbosta-
den som typ- och tidsföreteelse. Sthm 1961; E. Manker, The Lapps. Guide 
to the exhibits in Nordiska museet and at Skansen open-air museum. 
Sthm 1962; Anna-Maja Nylån, Tradition och nutid. Sthm 1961; M. Rehn-
berg, Livgardisten han kommer till Gud. Sthm 1960; S. Wallin, Adels-
hovets heraldik. Sthm 1960. - Norrbotten, Norrbottens läns hembygds-
förenings årsbok, 1961-62. Luleå 1961-62. - Norrlandica. Norrlands 
nations skriftserie V: Festskrift till Gunnar Blix. Uppe. 1961. - Norsk 
etnologisk gransking, Emne 91. Vem mot frost; Emne 92. Bruk av 
tobakk. Bygdoy 1962. (Stenc.) - Norsk folkminnelags skrifter. 86: K. 
Hermundstad, Kvorvne tider. Gamal Valdres-kultur VII. Oslo 1961; 87: 
J. Haukdal, I skreddartimen. Folkeminne frå Gauldalsbygdene. Oslo 
1961; 88: H. 0. Opedal, Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 
X. Oslo 1962. - Norsk Folkemuseum, utstilling 1961: Frå Hallingdrakt 
til Hallingbunad. Oslo 1961. - Norsk Folkemuseums serie. Arbeidsfolk 
forteller: Renhårig slusk. Red. av Edv. Bull. Oslo 1961; Jernbaneminner. 
Red. av Aage Lunde. Oslo 1962. - Skrifter frå Norsk Målforearkiv ved 
Olav T. Beito, 17: S. Kolsrud, Målet i Somra. Oslo 1961. - Det kongel. 
Norske videnskabers selskab, Museet, årbok for 1955; Årbok 1961. 
Trondheim 1956, 1961. Forhandlinger, bd 29, 33-34. 1956, 1960-61. 
Trondheim 1957, 1961-62. Skrifter. Nr 1. 1956. Appendix to the plant 
communities of the Scandinavian alpina snow-beds. Index of species by 
0. Gjoerevoll. Trondheim 1956; 1956, bd 2; 1960. Trondheim 1957, 1961. 

Nysvenska studier, årg. 40-41. 1960-61. Uppe. 1961-62. - Skrifter 
utg. av Nämnden för svensk språkvård. 24: Nordiska språkfrågor 1959 
och 1960. Sthm 1962; 25: Svenskt riksspråk i regionala skiftningar. 3. 
T. Bucht, Språket i Härnösand. Sthm 1962; Årsberättelse för 1961. Sthm 
1962. - Ockelbo Hembygdsförening, Pålsgården, 1961-62. Arg. 21-22. 
Ockelbo 1961-62. - Odense bys museer, beretning 1960-61. Odense 1962. 

Orbis, Bulletin international de documentation linguistique, T. 10: 1-2; 
T. 11: 1. Louvain 1961-62. - Ordbok över svenska språket, utg. av 
Svenska Akademien, h. 249-253. Räfst-Röxna. Lund 1962. - Ottar. 
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Populxre småskrifter fra Tromso museum. Nr 23: »Glott fra Tromso 
museum» X. Tromso 1960; Nr 24: G. Swtersdal, Fiskeriene i Nord-Norge. 
Tromso 1960; Nr 25: A. Eidnes, Skolen og kulturlivet i Nord-Norge. 
Tromso 1960; Nr 26: K. Landmark, Fjellgrunn og landskap i Nord-Norge. 
Tromso 1960; Nr 27: »Glott fra Tromso museum» XI. Tromso 1961; Nr 
28: B. 0. CIrristiansen, Dyreliv i Nord-Norge. Tromso 1961; Nr 29: K. 
Flovik & J. Tysso, Jordbruket i Nord-Norge. Tromso 1961; Nr 30: L. 
Aune, Nord-Norges industri og bergverk. Tromso 1961; Nr 31: »Glott fra 
Tromso museum» XII. Tromso 1962. - The Polar record. A journal of 
arctic and antaretic exploration and research. Issued by the Scott Polar 
Research Institute, Cambridge. Vol. 10. Nos 68-69. May-Sept. 1961; 
Index. Vol. 10, nos 64-69. Jan. 1960-Sept. 1961; Vol. 11. Nos 70-72. 
Jan.-Sept. 1962. Cambridge 1961-62. - Recorded sound. The Journal 
of the British Institute of Recorded Sound. Vol. 1: No 1-5. May 1961-
Winter 1961/62. London and Exeter 1961-62. - Riksdagsbiblioteket. 
Förteckning över nyförvärv år 1961. Sthm 1962; Årsbibliografi över Sve-
riges offentliga publikationer 1960-61. Sthm 1961-62. - Rättvik, utg. 
av Rättviks socken. D. 2: Natur, näringar. Västerås 1961. - Saga och 
Sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok. 1959-61. Upps. 1960-62. 
- Samiske Samlinger. Red. A. Nesheim. Utg. av Norsk Folkemuseum. 
Bd 5: K. Kolsrud, Somrnersete. A. Steen, Sarnenes folkemedisin. Oslo 
1961. - Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. No 
79-82/83. Vaasa 1960-62. - Scandinavian Studies, vol. 33: 3-4; vol. 34: 
1-4. Lawrence, Kansas 1961-62. - Schwedisehe Volkskunde. Quellen - 
Forschungen - Ergebnisse. Festschrift fiir Sigfrid Svensson 1.6.1961. Upps. 
1961. - Schweizerisches Arehiv ffir Volkskunde, Jahrg. 57: H. 1-4; Jahrg. 
58: H. 1-3. Basel 1961-62. - Schönere Heimat. Erbe und Gegenwart. 
Bayerischer Landesverein fur Heimatpflege. Jahrg. 50: H. 1-4; Jahrg. 
51: H. 1-4. Miinchen 1961-62. - Seottish Studies, vol. 5: 2; 6: 1-2. Edin-
burgh 1961-62. - Scripta ethnologica. Turun Yliopiston kansatieteen 
laitoksen julkaisuja. 10: I. Talve, Satakurman uittotyöläisistä. (-ner die 
Flösser in Satakunta.) Turku 1961; 11: I. Talve, Keinu ja keinuminen 
Suomessa. (Swings and swinging in Finland.) Turku 1961; 12: I. Talve, 
Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta. (On the 
work, working hours, and wages of sawmill workers in Finland.) Turku 
1962. - Skansvakten. Elfclalens Hembygdsförenings midsommartidning. 
1960-62. No 45-47. Älvdalen 1960-62. - Skytteanska Samfundets hand-
lingar. Acta Societatis Skyttean. No 1. 1961. Umeå 1961. - Skånes 
ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. D. 18: Södra Åsbo härad av B. 
Svensson och S. Benson. Lund 1962. - Slavia Occidentalis, T. 21-22. 
Poznan 1961-62. (Poznanskie towarzystwo przyjaci61 Nauk.) - Smith-
sonian Institution, Bureau of American Ethnology. Bulletin. 175: G. 
Devereux, Mohave ethnopsychiatry and suicide. Washington 1961; 179: 
River basin surveys papers. Inter-agency areheological salvage program. 
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Nr 21-24. Washington 1961; 180: Symposium on Cherokee and Iroquois 
culture. Washington 1961; 182: River basin surveys papers. Inter-agency 
archeological salvage program. Nr 25. Washington 1962; 183: W. L. Chafe, 
Seneca thanksgiving rituals. Washington 1961; List of publications of 
the Bureau of American Ethnology. Washington 1962. - Smålands mu-
seum. Medlemsblad nr 1. 1962. U.o.o.å. - Sprog og Kultur, bd 22: h. 4; 
23: 1-2. Aarhus 1962. - Stednavneudvalget, Kobenhavn: Fortegnelse 
over stednavne i Ringkobing amt. Kbh. 1962. - Strömsboken, h. 18. 
Strömsund 1962. - Studia Fennica. Revue de linguistique et d'ethno-
logie finnoises. T. 9. Hki 1961. - Studia Norvegica. Ethnologica & folk-
loristica. Vol. 3-4. No 8-12. Oslo 1956-62. - Suomen Museo, LXVII, 
1961. Hki 1961. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Suomi 109: 3: I. 
Maliniemi, Runoutemme ajanomaisia ilmiöitä käännöslyriikan valaise-
mina. Hki 1960; 109: 4:1. Talve, Kansanomaisen ruokatalouden alalta. Hki 
1961; Tietolipas. Nr 1: M. Rapola, Vanha kirjasuomi. Hki 1962; Nr 3: 
P. Ravila, Johdatus kielihistoriaan. Hki 1961; Nr 4: M. Rapola, Johdatus 
suomen murteisiin. Hki 1962; Nr 21: T. Itkonen, Niniestäjän opas. Hki 
1961; Nr 23: E. Palmunen, Mikael Agricola. Bibliografinen opas. Hki 
1961; Nr 24: S. Haltsonen, Suomalaista kaunokirjallisuutta vierailla 
kielillä. Hki 1961; Nr 25: Kielivartio. Yleisradiossa pidettyjä kielipaki-
noita. Hki 1961; Nr 26: 0. Ikola, Lauseopin kysymyksiä. Tutkielmia 
nykysuomen syntaksin alalta. Hki 1961; Nr 27: Ö. Lavotha & V. Tervonen, 
Unkarin oppikirja. Hki 1961; Nr 28: M. Rapola, Agricolan apajalla. Hki 
1962. - Svenska folkskolans vänner. Kalender 1961-62. Årg. 76-77. 
Hfors 1961-62. - Svenska Litteratursällskapet i Finland. Berättelse över 
Svenska Litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1961. Hfors 1962. 
- Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Nr 322: Studier 
i nordisk filologi. Bd 36-38. Hfors 1949; Nr 362: Studier i nordisk filologi. 
Bd 46. Hfors 1957; Nr 384: Historiska och litteraturhistoriska studier. 
36. Hfors 1961; Nr 385-386: Edith Södergrans dikter 1907-1909. H. 1-2. 
Åbo 1961; Nr 387: Folklivsstudier 6. I. Talve, Den nordosteuropeiska 
rian. Åbo 1961; Nr 388: Viborgs Gymnasium 1805-1842. Hfors 1961; Nr 
389: Studier i nordisk filologi. Bd 51. Hfors 1961; Nr 390: Finlands svenska 
folkdiktning 8. Lekar och spel. Utg. av V. E. V. Wessman. Hfors 1962; 
Nr 391: Historiska och litteraturhistoriska studier. 37. Hfors. 1962; Nr 

H. Him, von Willebrandska regementet 1739-1743. Åbo 1962; Nr 
C. M. Runeberg, Finland under orientaliska kriget. Hfors 1962; Nr 
P. 0. Barck, Ture Janson. Författaren och journalisten. Hfors 1962. 

- Svenska turistföreningens årsskrift 1962. Sthm 1962; Tidning. Årg. 
29-30. 1961-62. Sthm 1961-62. - Svenskbygden. Tidskrift för finlands-
svenskt kulturliv. Årg. 40: nr 8-9, 10. 1961; Årg. 41: nr 1-8. 1962. Hfors 
1961-62. - Meddelanden från Svenskt visarkiv. 15: B. R. Jonsson, Ett 
Pyramus och Thisbe-motiv i Sverige. Sthm 1962; 16: E. Dal, Scandinavian 
ballad research today. Sthm 1962. - Sveriges ortnamn: Ortnamnen i 
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Skaraborgs län. Utg. av K. Ortnamnskommissionen. D. 2: Barne härad. 
Territoriella namn. Av L Lundahl. Upps. 1961; D. 3: Frökinds härad. 
Territoriella namn. Av I. Lundahl. Upps. 1961; Ortnamnen i Värmlands 
län. Utg. av K. Ortnamnskommissionen. D. 16: Register 1. A. Territo-
riella namn. B. Naturnamn. Upps. 1962. - Svio-Estonica. Studier utg. 
av Svensk-estniska samfundet. Vol. 11, 13 och 15. Ny följd 2, 4 och 6. 
Lund 1952-60. - A Szant6 Kovåcs Måseum evkönyve. Oroshåza 1960. 
- Sörmlandsbygden, 1961-62. Årg. 30-31. Nyköping 1961-62. - Il 
Tesaur: Quaderni del Tesaur. Nr 6. Decembre 1961. (Nurnero dedicato 
al premio »Tesaur» 1961). Udine 1961. - Tromso museum, årsberetning 
1960-61. Tromso 1961-62. - Tromso museums skrifter. Vol. 7: 1-2: J. 
Torgersen, B. Getz & P. Simonsen, Varangerfurmene. 1-2. Tromso 1959-
1961; Vol. 9: 1-2: 0. Vorren, Finnmarksamenes nomadisme. 1-2. Oslo 
1962. - Udvalget for Samfundsforskning i Gronland: Alkoholsituationen 
i Vestgronland. Kbh. 1961; Familie og fEgteskab i Vestgronland. 1. Op-
basning af "Egteskab. Kbh. 1961; Uddannelsessituationen i Vestgronland. 
1. Generelle uddannelsesproblemer. Kbh. 1961; 2. Skoluddannelsen. Kbh. 
1961; Kriminalloven og de vestgronlandske samfund. 1. Samfundsviden-
skabelige undersogelser. Kbh. 1962; 2. Kriminallov for Gronland af 5. 
marts 1954 med kommentarer. Kbh. 1962. - Universitetet i Bergen: 
årbok 1959. Historisk-antikvarisk rekke. Bergen 1962; Arbok for Univer-
sitetet i Bergen. Humanistisk serie. 1960: nr 1-4. Bergen 1962; Årsmelding 
1960-61. Bergen 1961. - Uppland. Årsbok för medlemmarna i Upplands 
Fornminnesförening. 1961. Upps. 1961. - Uppsala universitetsbiblioteks 
årsberättelse för räkenskapsåret 1960/61. Upps. 1962. - Varbergs mu-
seum, årsbok 1962, årg. 13. Landskrona 1962. - Vendsysselske Aarboger. 
Udg. af Historisk Samfund for Hjoring Amt. 1961-62. Hjoring 1961-62. 
- Western Folklore. Issued by the California Folklore Society. Vol. 20: 
nr 4. Oct., 1961; Vol. 21: nr 1-4. Jan.-Oct., 1962. Berkeley and Los 
Angeles 1961-62. - Vetenskaps-societeten i Lund, årsbok 1962. Lund 
1962. - Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens hand-
lingar. Filologisk-filosofiska serien: D. 1: F. Ström, Diser, nornor, val-
kyrjor. Fruktbarhetskult och sakralt kungadöme i Norden. Sthm 1954; 

2: E. Ekwall, Studies on the population of medieval London. Sthm 
1956; D. 7: II. Ståhl, Ortnamnen i Kopparbergslagen. Sthm 1960; D. 8: 

Rooth, Zu den Bezeichnungen fur ,Eiszapfen` in den germanischen 
Sprachen. Sthm 1961; Historiska serien: D. 1: B. Boahius, Dalarnas 
bränsleskatter och Stora Kopparbergs bergfrälse under äldre Vasatid. 
Sthm 1957; D. 3: S. Axelson, Sverige i dansk annalistik 900-1400. Sthm 
1956; D. 5: B. Odén, Kopparhandel och statsmonopol. Studier i svensk 
handelshistoria under senare 1500-talet. Sthm 1960; D. 6: G. Carlsson, 
Från Erik Segersäll till Gustav Vasa. Undersökningar och rön. Sthm 1961; 
D. 8: A. Soom, Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert. Sthm 
1961. - Vänersborgs söners gilles årsskrift, 1960-62. Arg. 29-31. Väners- 
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borg 1960-62. - Värmland förr och nu, årg. 60. 1962. Karlstad 1962. - 
Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 1961-62. 
Arg. 42-43. Umeå 1961-62. - Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og 
Historie, udg. af  det Kongelige nordiske Oldskriftselskab, 1960. Kbh. 
1961. - Århus stifts årbeger, udg. af  Historisk samfund for Århus stift, 
bd 54. Århus 1961. - Önnestads elevförbunds årsbok 1961. Kristianstad 
1961. - Övre Norrlands historia. D. 1: Tiden till 1600. Umeå 1962. 

ANDERSSON, Ta., Swedish studies. Language. [Reviews]. (Ur: The year's 
work in modern language studies. Vol. 23, 1961.) - P. 14. AHOXIIII, 
ConHamicTagecHae npeo6paaosamm B marepaanbuott Hymaype caamon. 
ur: FIRCTIITyT 8nforpa0m4, Rpanule coo6nxem4H XXXVII. Mocnsa, 1961.) 
ARBMAN, E., Underjord och heliga fjäll i de skandinaviska lapparnas tro. 
(Ur: Arv. Vol. 16, 1960. Upps. 1961.) - BELFRAGE, S., Inledning till 
kommentar till Runebergs psalmer. (Ur: Svenska författare utg. av Sv. 
Vitterhetssamfundet. XVI, del 13.) - BENGTSSON, 5., Med Landsmåls-
arkivets inspelningsbil genom Västergötland. (Ur: Skr. utg. av Västgöta 
Nation i Lund. I.) - DENS., Vad mina gulnade gårdspapper berätta. 
Sthm 1946. (Ur: Bygd och Natur. Årsbok. 1946.) - DENS., Binneberg år 
1710 - en tidsbild. Mariestad 1958. (Ur: På strövtåg i Västgötabygd.) - 
DENS., Östermalm, stadsdelen som var annorlunda. Skövde 1962. - 
BERG, G., Etnologiska forskningsmetoder. (Ur: Rig. Arg. 44. Sthm 1961.) 

BERGFORS, E. 0., Tilljämning a >4 i dalmål. Upps. 1961. Akad. avh. 
(Skr. utg. av Inst. f. nord. språk vid Upps. univ. 19.) - BERGSTRAND, 
C.-M., Gammalt från Orust. Folkminnen från Orust med närliggande öar. 
Uddevalla 1962. - BiEzArs, H., Die erste Sammlung der lettischen Volks-
heder von Gustav Bergmann. (Ur: Arv. Vol. 16, 1960. Upps. 1961.) - 
BJÖRKLUND, S., Ålmålet. En gränsdialekt mellan övre dalmål och dala-
bergslagsmål. (Ur: Bidrag till Als sockens historia. H. 3. Malung 1962.) 

BROBERG, R., Värmlandsfinnarnas fälttåg till Norge vintern 1659. 
(Ur: Finnbygden 1961.) - DENS., Ett nyupptäckt svar från Värmland på 
Wilhelm Mannhardts frågelista. (Ur: Arv. Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) - 
CARLSSON, LIZZIE, /Rec. av/ Arthur Thomson: Barnkvävningen. En rätts-
historisk studie. Lund 1960. (Ur: Arv. Vol. 16, 1960. Upps. 1961.) - 
COLLINDER, B., Les origines du structuralisme. (Acta Universitatis Up-
saliensis. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis. Nova Series 1: 1, 1962.) 

DAILLSTEDT, K.-H., Gudruns sorg. Stilstudier över ett Eddamotiv. 
(Ur: Scripta Islandica 13/1962.) - DAHLSTEDT, K.-H., BERGMAN, G. & 
STÅHLE, C. I., Främmande ord i nusvenskan. Sthm 1962. (Verdandis 
skriftserie. 17.) - DE GEER, V., Svenska språkets engelska sjuka. Sthm 
1962. - EGARDT, BRITA., Hästslakt och rackarskam. En etnologisk 
undersökning av folkliga fördomar. Sthm 1962. (Nord. Mus:s hancll. 57.) 

Eis, G., Zu dem Trierer Pferdesegen des 10. Jahrhunderts. (Ur: Arv. 
Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) - ENVALL, P., Falun och Falköping. Sträng- 
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näs. Forntida handels- och kultplatser. Sthm 1962. (Ortnamn och kultur-
historia. 3.) - ERIKSSON, M., Indexing materials in the Institute for 
Dialect and Folklore Research at Uppsala, Sweden. (Ur: The Folklore 
and Folks Music Archivist IV: 1, Bloomington, Ind. 1961.) - FLEMSTRÖM, 
B., Ortnamn i Offerdal. (Ur: En bok om Offerdal, d. 2.) - FRIES, S., 
Öländskt och uppsvenskt. Upps. 1962. (Acta Universitatis Upsaliensis. 
Studia Philologiae Seandinavicae Upsaliensis. 3.) - FRINGS, Ta., Hirsch 
und Hinde. (Ur: Arv. Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) - GRAMBO, R., Fipan 
fagra. En fwöysk trollvise. (Ur: Arv. Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) - 
GuarAvsox, H., Per Arvid Säve. (Ur: Saga och Sed. 1961. Upps. 1962.) 
- HAGBERG, U. E., Fiskekatsan i dag och för 3 500 år sedan. (Ur: Tor 
1962. Upps. 1962.) - HALLDÖRSSON, H., Kring språkliga nybildningar i 
nutida isländska. (Ur: Scripta Islandica 13, 1962.) - HALTSONEN, S., 
Oskar Loorits 1900-1961. (Ur: Kalevalaseuran Vuosikirja. Nr 42. 1962. 
Hki 1962.) - HAUGE, H.-E., Traditioner kring tandfällningen. (Ur: Arv. 
Vol. 16, 1960. Upps. 1961.) - HEDBLOM, F., Die wissenschaftliche 
Sehallaufnahme. Einige Erfahrungen und praktische Gesichtspunkte aus 
Schweden. (Ur: Phonetica, ed. E. Zwirner, 6, 1961.) - H.ELMFRID, S., 
Östergötland »Västanstång», Studien iiber die ältere Agrarlandschaft und 
ihre Genese. Sthm 1962. (Meddelanden från Geografiska institutionen vid 
Stockholms Universitet. Nr 140.) - ELEMMER, R., Nochmals ilber das 
Beilager im germanischen Reellt. (Ur: Zeitschr. d. Savigny-Stiftung fia 
Rechtsgeschichte, Bd 87, Weimar 1961.) - HOPF, INGEBORG, Norsk 
dialektatlas. (Ur: Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. Vol. 19.) - Hor,-
BMC, B., The use of punch cards. Nordic folklore. Reports 1960. (Ur: 
Arv. Vol. 16, 1960. Upps. 1961.) - HOLM, G., Västerbottensmålens öuller, 
äuller 'al, Alnus'. (Ur: Nysvenska Studier 40, 1961.) - DENS., Folkmål 
och ortnamn. (Ur: Norrlandica V, Upps. 1961, Festskr. Blix.) - HOLTS-
MARK, ANNE, /Ree. av/ Wolfgang Lange: Studien zur christlichen Dich-
tung der Nordgermanen 1000-1200. Göttingen 1958. E. F. Halvorsen: 
The Norse version of the Chanson de Roland. Kbh. 1959. (Ur: Arv. Vol. 
16, 1960. Upps. 1961.) -INGERs, I., Folkmålet på Hven. (Ur: SDS:s 
årsbok 1961. Malmö 1960.) - DENS., Ortnamn i Malmö. V. F. d. Husie 
socken. Malmö 1961. VI. F. d. Södra Sallerups socken. Malmö 1962. (Ur: 
Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1961-62.) - DENS., Gammalt Trel-
leborgsmål. (Ur: Fören. Det Gamla Trelleborgs årsskr. 1961.) - DENS., 
Folkmåls- och folklivsforskning i Lund i äldre tid. (Ur: Sydsv. Ortnamns-
sällsk. årsskr. 1961-62.) - ISAKSSON, 0., Norbottniea. (Ur: Rig 1962.) - 
ITKONEN, E. & JOKI, A. J., Suomen kielen etymologinen sanakirja. 3. 
Hki 1962. - JACOBSEN, H. H., Historikeren Vedel Simonsen tu l Elved-
gård 1780-1858. Udg. af Historisk Samfund for Fyns Stift. Odense 1962. 
- JANSSON, S. 0., Bibliographie der wichtigsten Arbeiten auf dem Ge-
biete der dänischen, norwegischen und sehwedischen Volkskunde 1945-
1956. (Ur: Deutsches Jahrbuch fiir Volkskunde. Bd 7. Jalirg. 1961.) - 
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DENS., Kulturgrenzen und Kulturwege. (Ur: Schwedische Volkskunde. 
Festschrift fur Sigfrid Svensson. Upps. 1961.) - Juriow, R. & WAHL- 

BERG, E., Jordbruket i Tornedalen genom seklen. (Ur: Skytteanska sam- 
fundets hand!. 1, 1961.) - JOHANNISSON, T., Språkvårdsmötet i Berlin 
1960. (Ur: Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 24. Nordiska 
språkfrågor 1959 och 1960. Aarhus 1962.) - JOHANSSON, A., Vänner 
emellan. Malmö 1962. - JoBANssoN, LISA, Ensam på torpet. Umeå 1961. 
- JoNssoN, B. R., Ett Pyramus och Thisbe-motiv i Sverige. (Ur: Arv. 
Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) (Meddelanden från Svenskt visarkiv. 15.) - 

KLEBERG, T., Ett decennium av gåvor. Kring en utställning i Uppsala 
universitetsbibliotek. (Ur: Ideer och resultat. Nord. biblioteksuppsatser 
tillägnade Ingeborg Heintze, 1961.) - KLINGBERG, G., Alphabetum pro-
verbiale Bureanum-Rudbeckianum. (Ur: Arv. Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) 
- KLOSTER JENSEN, M., Tonemicity. A Technique for deterrnining the 
Phonemic Status of Suprasegmental Patterns in Pairs of Lexical Units, 
applied to a Group of West Norwegian Dialects, and to Faroese. Oslo 
1961. (Årbok for Univ. i Bergen, Hum. ser. 1961 No 1.) - KOFOED, 

A. E., Christiansos historie. Udg. af Bornholms historiske Samfund. 1-2. 
Ronne 1961-62. - LAGMAN, E., En bok om Estlands svenskar. (Kultur-
föreningen Svenska Odlingens Vänner.) Sthm 1961. - LANGENFELT, G., 
I östra Blekinges skärgård. Karlskrona 1962. (Ur: Blekingeboken 1962.) 
- LING, J. & JoNssox, B. R., Två meddelanden rörande »Wallmans 
samling». (Ur: Arv. Vol. 16, 1960. Upps. 1961.) - LirrNARssoN, L., 
Risveden. Kulturbilder från västsvensk skogsbygd. Skara 1961. - 

LJUNGGREN, K. G., Ivar Modeer t. (Ur: ANF 76, 1961.) - DENS., 

Namnet Jämjö och östgötalagens bestämmelser om skifte. (Ur: NoB 
48, 1960.) - DENS., Lis Jacobsen 1882-1961. (Ur: Vetenskaps-Socie-
tetens i Lund årsbok 1962. Lund 1962.) - LJUNGGREN, K. G. & 

BENSON, S., Litteraturkrönika 1960. Lund 1961. (Ur: ANF 76); Lit-
teraturkrönika 1961. Lund 1961. (Ur: ANF 77.) - LOD/IAN, B., Forn-
svenska verbalsubstantiv på -an, -ning och -else. Lund 1961. (Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Phi-
lology. New series. 4.) - Lovtx, P., Om Göinge. Akad. avh. under 
presidium av Sven (Lager) Bring framlagd för den filosofiska fakulteten 
vid Lunds universitet den 17 april 1745. övers, från latinet med inled-
ning av Martin P:n Nilsson. Hässleholm 1961. (Ur: Västra Göinge Hem-
bygdsförenings Årsskrift, IX, 1961.) - LUNDAHL, 1., Det medeltida 
Västergötland. Lund 1961. (Nomina Germanica 12.) - LUNDMAN, B. 
Stammeskunde der Völker (Ethnogonie). Eine rbersicht. Upps.-Tierp 
1961. - MACDONALD, N., Notes on Gaelic folklore II. (Ur: Arv. Vol. 17, 
1961. Upps. 1962.) - MAGNUSSON, Bo, Om språket i Kalmar. Kalmar 
1962. (Ur: Rostads Elevförbunds Årsskrift 1962.) - MATRAS, CHR., Blak 
(Serum Butyri). (Ur: Frööskaparrit 11. bek 1962.) - MAT'FHIESSEN, C. C., 

Om kartnegle. Fra diagnosens overdrev. (Ur: Medicinsk Forum Nr 6. 
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1962.) - MATTISSON, K., Det sydsvenska halmtaket. Lund 1961. (Skr. 
från Folklivsarkivet i Lund. Nr 4.) - NEDERMANN, M., En familjeverk-
stad i Haga. Tandsbyn 1961. (Loclme Hembygdsförenings skriftserie. 9.) 
- NILSSON, I. & BERGSTRAND, C.-M., Folktro och folksed på Värnlands-
näs. Folkminnen från Näs härad. D. 3. Sagor, sägner, visor och övrig 
folkdiktning. Gbg 1962. - NYBOM, MÄRTA, öschötamors visor. Dikter. 
Norrköping 1961. - NYLANDER, E. 0., Släkten och hembygden. Sthm 
1962. - ODSTEDT, ELLA, Erikjansismen i nordångermanländsk folktra-
dition. (Ur: Forum Theologicurn 1962.) - PAULSON, I., Schutzgeister 
und Gottheiten des Wildes (der Jagdtiere und Fische) in Nordeurasien. 
Eine religionsphänomenologische Untersuchung j ägerischer Glaubensvor-
stellungen. (Acta Universitatis Stockholrniensis. Stockholm Studies in 
Comparative Religion. 2.) Upps. 1961. - PLÅTEN, M. VON, Svenska ord-
språk. Sthm 1962. - REINHARD, K., Das Berliner Phonogramm-Archiv. 
(Ur: Baessler-Archiv, N. F. Bd IX 1961.) - RENCKE, K., Jössehärsliv 
på 1600-talet. (Ur: Arvika Nyheter 1961.) - ROCKENBACH, K., Volks-
kunde. Aufgaben, Ergebnisse, Schicksale einer Wissenschaft in Deutsch-
land. (I: Tiroler Heimatblätter. Jahrg. 35: H. 10/12. Innsbruck 1960.) - 
RONGE, H. H., Konung Alexander. Filologiska studier i en fornsvensk 
text. Upps. 1957. Akad. avh. (Skr. utg. av Inst. för Nordiska språk vid 
Upps. Univ. 3.) - ROUSSEAU, J., /Rec. av/ Dawson, Nora, La vie tradi-
tionelle å Saint-Pierre (ile d'Orleans). Les Archives de Folklore,rVol. 8. 
Quebee 1960. (Ur: Arv. Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) - RÄNK, G., FIerders 
tankar om människonaturen, traditionen och kulturen. (Ur: Arv. Vol. 17, 
1961. Upps. 1962.) - SAHLGREN, J., Strängnästraktens forna skärgård. 
(Ur: Ortnamnssällsk. i Uppsala årsskr. 1940.) - DENS., Korta anmäl-
ningar. Upps. 1962. (Ur: NoB. Årg. 49. 1961.) - SMITH, A. H., The 
place-names of the West Riding of Yorkshire. Part IV-VI. Cambridge 
1961. (English Place-Name Society. Vol. 33-35.) - STEINSNES, S., Klyvje-
og ridesalar i Karmsund. Klyvjekassar og torvkassar. Kniper og bårkister. 
(Ur: Årbok for Karmsund 1961.) - STEWART, J., /Rec. av/ R. Th. Chris-
tiansen: Studies in Trish and Scandinavian folktales. Kbh 1959. (Ur: Arv. 
Vol. 16, 1960. Upps. 1961.) - STORÅ, SIV, K. Rob. V. Wikmans tryckta 
skrifter 1906-1961 förtecknade av Siv Storå. Åbo 1962. - STRÖMBÄCK, 
D., Kring Staffansvisan. (Ur: Om visor och låtar. Studier tillägnade Sven 
Salén den 7 nov. 1960. Skr. utg. av Svenskt visarkiv 2. Sthm 1960.) - 
DENS., Kölbigk och Hårga I. En sägenhistorisk undersökning. (Ur: Arv. 
Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) - STÅHL, H., Jätturn, Vitturn och Smittor-
tjärnarna. Trögd och Veckholm. Två uppländska ortnamn. (Ur: NoB 
1960.) - DENS., Ortnamn i Åhl. (Ur: Bidrag till Åhls sockens historia. 
H. 3. Malung 1962.) - SUNDIUS, S. P., Akademisk avhandling om Kullen 
under presidium av Sven Lagerbring till offentlig granskning framlagd 
vid Karolinska akademien i Lund 10 april 1754. [Med inled. och noter 
av Klara Wijkander.] (Ur: »Kullabygd» 35. Årsbok för Kullens Hem- 
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bygdsförening 1962.) - SWAHN, J.-Co., Die menschenfressende Schwester 
und die Flucht auf den Baum. (Ur: Arv. Vol. 16, 1960. Upps. 1961.) - 
SVARTVIK, J., Thirty years of linguistics. Sthm 1962. (Ur: Moderna språk 
1962.) - SVENSSON, S., /Rec. av/ G. Lutz: Volkf3kunde. Ein Handbuch 
zur Geschichte ihrer Probleme. Berlin 1958. (Ur: Arv. Vol. 16, 1960. 
Upps. 1961.) - SÖDERWALL, K. F., Ordbok över svenska medeltids-
språket. Supplement. H. 27. Av K. G. Ljunggren. Lund 1962. (Samlingar 
utg. av Svenska fomskriftsällskapet. H. 232.) - TIBERG, N., Estlands-
svenska språkdrag. Lund 1962. (Acta Academ. Reg. Gustavi Adolphi 38.) 
- TILANDER, G., Rådman Lars Persson 1648-1713, hans släkt och hans 
familj. (Ur: Från Borås och de sju häraderna, 1962.) - TILLHAGEN, C.-H., 
Folklig spådomskonst. Stlun 1961. - DENS., »Thet folket, som fara om-
kring». (Ur: Fataburen 1961. Sthm 1961.) - DENS., Sörmländsk folktro 
kring dopet. (Ur: Sörmlandsbygden 1961. Nyköping 1961.) - WESSÅN, E., 
Isländsk grammatik. 2 uppl. Sthm 1961. - DENS., Runstenen i Rök. 
(Ur: Från Sommabygd till Vätterstra,nd. VII, 1963.) - DENS., Våra ord, 
deras uttal och ursprung. Sthm 1961. - VIDE, S.-B., Smålands minnen. 
Texter ur Föreningens för Smålands minnen album. Utg. med historisk 
och bibliografisk orientering. Lund. 1961. (Skr. utg. genom Landsmåls-
arkivet i Lund. 13.) - WIESELGREN, P., Ormsö ortnamn och bebyggelse-
historigt. Lund 1962. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 41.) --
WIKMAN, K. ROB. V., /Rec. av/ Carl-Herman Tillhagen: Folklig läkekonst. 
Sthm 1958. (Ur: Arv. Vol. 16, 1960. Uppe. 1961.) - DENS., Tro och sed 
i folkminnesforskningen. (Ur: Norveg 9. Oslo 1962.) - WmcKE-LIND-
QVIST, INGEBORG, Medeltida himmelsfärdsfirande i Estuna kyrka? (Ur: 
Arv. Vol. 17, 1961. Upps. 1962.) - VILKUNA, K., Om laxfisket vid Alta-
älv och tillkomsten av »Altens Laxefiskeri-Interessentskab». (Ur: Norveg 
9. Oslo 1962.) - VÄGSLID, E., Raumarike og andre namn på Raum-. 
(Ur: Årbok 1961 for Romerike Historielag.) - ZWIRNER, E., Deutsches 
Spracharchiv 1932-1962. Minister Westfalen 1962. -- ÖSTERGREN, 0., 
Nusvensk ordbok. H. 101. (Torvkörning-Tredjeplats.) Sthm 1959; H. 102. 
(Tredjerangsförfattare-Trumpen.) Sthm 1961. 
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