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Den muntliga traditionen om mordet på
solbergaprästen herr Arne och Selma Lagerlöfs novell
»Herr Arnes penningar»
ÅN GUNNEL ÅBRAHAMSON

1.
I Lunds universitetsbibliotek förvaras en handskrift av dansken
Henrik Veiger Smith, som förde årsbok över märkligare händelser.
Han var samtida med herr Arne, som var kyrkoherde i Solberga och
mördades av tvenne ogärningsmän. Smith skriver:
»Anno 1586 om fastelaffuens tid bleff der en prest mett alt sit ganska
folck, dessligist mett En anden gammen predicanter som hannem haffde
gest, for myrt, her wid Mastrand ij norge, aff 2 mordiske kreminer drenge,
som der haffde lant huss om natthen hvilcke der de haffde myrd ymkeligen alle ij gaarden saa satte de ild paa alle fire hiörner i gaarden, oe togo
hwes [otydligt] klenodier der fants. De bleffue dog aff denne gamle prest
beröfft [beröght], oe siden bleffue de stegte. Disse wore 2 skotte Drenge.»1

Så vitt man vet, är ovanstående skildring av mordet på herr Arne
den äldsta.
Bohuslän hörde på herr Arnes tid till Norge, och solbergaprästens
biskop var Jens Nilsson. Denne gjorde flera resor i Bohuslän. På en,
som företogs 1587, visiterade han Solberga pastorat den 18 juli. Från
denna resa finnes följande anteckning rörande Solberga: »Udenfor
prxstegaard, der ere de Skaatter stegled, som myrde och brende her
Arne, sogneprest i Solberg.»2
1 Memorabilia ex cronicis Henr. Fabri. Smiths anteckning har fritt översatts
till svenska i Gösta Noeslunds artikel »Dikt och verklighet i 'Herr Arnes penningar'» (Svenska Dagbladets söndagsbilaga den 25 febr. 1945).
a Biskop Jens Nilssons Visitatsboger og reiseoptegnelser 1574-1597, s. 51.
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År 1594 företog biskop Jens Nilsson ånyo en visitationsresa i
Bohuslän. Medan uppteckningarna från föregående resa äro summariska, äro de från den senare utförliga och detaljrika. Den 15 mars
visiterade han Solberga och skriver om detta besök bl. a.:
»I oust sudoust fra prestegaarden 1/2 parten aff en 1/2 fiering liggit
[ligger] it lidet hoyt berg, kallis Skredebergit, der staar de 2. Skotter som
myrde salig her Arne paa Solberg, paa 8. stegell, thj de bleffue parterit
vdj 8. parter. Der staar och en galie hoss steglerne, omfram de 2. galie
som stode offuer de 2. stegle, och er noget borte aff den ene galie.0
Omkring 150 år senare besökte tanumsprosten Johan Oedman
Solberga socken för sitt arbete »Chorographia bahusiensis». Härvid
upptecknade han efter »gambla Män» traditionen om herr Arne:
»Then 1:ste Herr Arne, men på hwad tid, wet jag intet. Han blef
ymckeligen mördad ock af daga tagen tillika med sin Hjelpe-Präst,
Barn ock Broder, som war kommen at besökan, ock thet om Nattetid af
3:ne Skottar, the ther om wintertiden mot en afton kommo ock länte hus
i nästa gård Brannehög benämd, gifwandes sig ut för Garfware-Gesäller:
När the nu sutit en Stund på Qwällen ock frågat efter al ting, togo the
sina knifwar ock slipade them, hwilket kom Gårdsfolcket i Brannehög
underligit före, men tordes intet Ord nämna ej eller weste the hwad the
ärnade göra. Om Natten sedan alla lagt sig ock woro insomnade, gingo the
til Prästegården, ther the först grepo drängarna ock Pigorna ther the lågo
ock dräpte them, sedan gingo the bröstgänges på Prästen Herr Arne,
ther effter Hjelpe-Prästen ock sidst en liten Jungfru, som under thetta
Buller klef up i Skorstenen til at giömraa sig, men blef funnen ock
jämwäl mördad, utan afseende på hennes Rop, Suckan, Böner ock Tårar.
Thor på gick Rofwet an på Penningar, Guld ock Silfwer, thet the förde
bort i Prästens Släda på ijsen med Prästens egen häst åt Mastrandswägen,
ock tå the kommo Mastrand förbi, sänckte the hästen med then uttömde
Slädan ned under ijsen: Men innan the foro utur Prästegården, satte the
Eld på honom. Då Folcket i Socknen blef warse Elden, kommo the i
flygande tilsammans ock tå lefde Hjelpe-Prästen ännu, men orckade intet
tala något, utan allenast tecknade med 3:ne sina finger, at ther want
3 Mördare, hwileka blefwo en tid ther efter i Mastrand på en krog rögde
genom en liten Flicka, som under thenna Mordiska handelen låg i Prästegården them owetande på ugnen, ock fick nu höra på krogen, ther hon
stod i en wrå wid dörren, huru then ene Mördaren sade til then andra:
Drick min Bror, Herr Arnes penningar wara ännu. Flickan öpnar thetta
för wärdinnan i huset, hon ger thet strax an hos Magistraten, som lät
1 A.a.,

s. 173.
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strax taga them fatt, tå the al ting bekände. The stodo sitt Straff på
Brannehög, bestående ther i, at the stektes eller brändes lefwandes tul
döds, ock skal then ene Mördaren mäst jämrat sig ther öfwer, at han
dräpte Jungfrun ock ej wille skona henne.»1
Lika berömd som »Chorographia bahusiensis» är A. E. Holmbergs
»Bohusläns historia och beskrifning». I detta arbete lämnas en kortfattad redogörelse för mordet på herr Arne och hans husfolk, vilket
mord uppges ha ägt rum den 5 febr. 1586. Holmberg omtalar vidare,
att avrättningen verkställts den 8 mars samma år. Han ger en utförlig
skildring av det omänskliga straff, som mördarna fingo utstå:
»De upphängdes först en stund i rök, sedan uppskuros deras magar och
inelfvorna fästades vid en påle, kring hvilken de så länge jagades, att dessa
utrycktes, hvarefter de olycklige blefvo knipna med glödande tänger och
omsider kastade på ett brinnande bål. Detta skedde på en kulle å
Branehögs ägor, hvilken ännu i dag bär nämnet Stegelberget.»2
Ännu har ingen, så vitt jag vet, anträffat den källa, ur vilken
Holmberg hämtat sina tidsuppgifter. Skarstedt ställer sig något
skeptisk till Holmbergs uppgifter och skriver: »Men underligt vil det
förekomma, at då bispen anför d. 7/1 s. å. såsom dag för prestmordet
i Krogstad, han ej nämner tiden för Solberga, som antecknas på samma
sida, om det skett en månad senare.»3
Morden på solbergaprästen och dennes husfolk upprörde på sin tid
människornas sinnen och satte deras fantasi i rörelse, vilket framgår
därav, att traditionen om den hemska illgärningen levat kvar ända
in i våra dagar.
För den muntliga traditionen kunna ej de skriftliga urkunderna ha
spelat någon roll. Henrik Veiger Smiths uppgifter om mordet i Solberga prästgård finns i en handskrift, som aldrig publicerats. Biskop
Jens Nilssons Visitatsboger utgåvos först 1885. Johan Oeclman har fått
sina uppgifter av »gambla Män», som känt till en tradition, som då var
mer än 150 år gammal.
De värdefullaste uppteckningarna av traditionen om mordet på
solbergaprästen Arne ha gjorts av lektor Erik Abrahamson, Eksjö.
Oedman, Chorographia bahusiensis, s. 185 f.
Holmberg, a. a., III, s. 109.
3 C. W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne, fjerde häftet, 1882, s. 743.
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I samband med dialektforskningar åren 1918-1942 gjorde han 21
uppteckningar av denna tradition. Härvid var lektor Abrahamson
mycket noga med att endast anlita sådana sagesmän, som aldrig läst
Selma Lagerlöfs »Herr Arnes penningar». Under sommaren 1953,
då jag tillsamman med lektor Abrahamson under en vecka gjorde en
undersökning i Solberga och Jörlanda socknar, lyckades jag finna
endast två åldringar, som kände till traditionen men ej läst »Herr
Arnes penningar» (22 och 23). Slutligen har arkivarien fil. lic. C.-M.
Bergstrand ställt fyra av honom själv (24-26) och Ragnar Nilsson (27)
gjorda uppteckningar till mitt förfogande.
I samtliga av lektor Abrahamson och mig gjorda uppteckningar samt
i nr 25 omtala traditionsmeddelarna, att solbergaprästen hetat
Arne. Meddelarna av uppteckningarna nr 24, 26 och 27 känna ej till
prästens namn.
I fyra traditionsuppteckningar ha sagesmännen närmare preciserat
tiden för herr Arnes verksamhet i Solberga. Två uppge, att han levat
på 1400-talet (nr 5 och 10), en på 1500-talet (nr 2) och en på 1600-talet
(nr 26). Denna datering kan ha influerats av A. E. Holmbergs »Bohusläns historia och beskrifning», ett arbete som ej varit helt främmande för Bohusläns allmoge.
Uppgiften i uppteckning nr 23, att herr Arne »var kyrkoherde för
Solberga och Marstrand, för de hörde ihop», är visserligen felaktig
men icke desto mindre intressant. Under slutet av medeltiden ägde
Marstrand icke någon egen »sognekirke» inom sitt område, utan
församlingsborna voro hänvisade till Lycke sockens gamla kyrka,
belägen omkring en mil från staden. Orsaken härtill var, att Marstrand
sedan gammalt tillhörde Thorsby pastorat, som omfattade Thorsby,
Lycke och Harestads socknar. — Sedan år 1280 fanns visserligen ett
franciskanerkloster i Marstrand. Till detta hörde en kyrka, men den
var förbehållen munkarna. Efter reformationens genomförande i
Norge uppläts franciskanerkyrkan i Marstrand för stadens inbyggare.
Vid samma tid blev Marstrand eget prästgäll.1
År 1669 blev Fredrik Nilsson Bagge pastor i Marstrand.2 Då danskarna år 1677 hade erövrat staden, fick Bagge order att hålla Te
Deum med anledning av den danska arméns seger samt uppläsa den i
1 Eskil °1n, Marstrands historia, krigsminnen och badortslif, s. 177 ff.
2 Eskil °lån, a.a., s. 193.
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danska kyrkor brukliga bönen för konungen. I närvaro av hela det
danska befälet höll Bagge förböner för konung Karl XI och de svenska
vapnens framgång. Detta hade till följd, att prästen leddes från
predikstolen till fästningen, där han ställdes inför krigsrätt. Han
försvarade sig med sådan värme, att en dansk officer sprang fram,
lade handen över hans mun och sade till Gyldenlowe, den danske
överbefälhavaren: »Lader ham kun ikke tale, fordi da gior han os tul
Tyve og Skielme allesammen.» Trots sitt glänsande försvarstal dömdes
Bagge till döden, men han köpte sig fri genom att erlägga tredubbel
mansbot. Han satt i fängsligt förvar i en norsk fästning, till dess
lösensumman erlagts. När Bagge återkom till Sverige, fick han många
bevis på Karl XI:s tacksamhet och erhöll 1682 Solberga pastorat i
prebende. Då han 1713 avled, efterträddes han i både Marstrand och
Solberga av sin måg Johan Carlberg, som dog 1724.1 Då skildes
Marstrand och Solberga i kyrkligt hänseende. Jonas Brag blev samma
år präst i Marstrands och Nils Hammarberg 1726 pastor i Solbergas.
I de flesta traditionsuppteckningarna berättas, att solbergaprästen
var förfärligt rik (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 och 23). Tvenne sagesmän meddela dessutom, att han var
snål.
I traditionsuppteckning nr 1 berättar meddelaren: »Hon (herr
Arnes svärmor) var rädd, att det skulle gå galet för prästen, för efter
vad de sa', hade han fått sina pengar på oärligt sätt.» I nr 23 berättas:
»De sa', att han inte kommit över pengarna på ärligt vis.»
I uppteckningarna nr 2, 9, 11, 17, 22 och 23 omtalas, att prästen
hade sina pengar förvarade i en kista. Penningkistan nämnes också i
andra sammanhang. Traditionsmeddelaren av uppteckning nr 2 berättar: »Sedan tog skottarna de frackaste4 hästarna och en släde och
lade penningkistan på den och for över Åseby kile. När de kommit ett
stycke ut på isen, så körde de ner i en 'vindvak', och där blev hästarna,
men kistan släpade de med sig till Marstrand.» På liknande sätt
berättar man i nr 4, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 20, 21 och 22. Sagesmannen till
uppteckning nr 23 lämnar följande version: »Det var ett mindre
1 A.

E. Holmberg, Bohusläns historia och beskrifning, 1867 III: 229.
A. E. Holmberg, a.a., III: 230.
3 A. E. Holmberg, a.a., III: 110.
4 'De bästa'.
2
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penningskrin i kista. Det tog de ur kista, som de drynkte, men skrinet
tog de med sig.»
I allmogens liv och föreställningsvärld spela drömmar och varsel en
mycket stor roll. Det är därför helt naturligt, att sådana vävts in i
traditionen om mordet på herr Arne och hans husfolk. Det är alltid
kvinnor, som varna solbergaprästen. I ett fall är det herr Arnes
svärmor, som har övernaturliga gåvor. Meddelaren av uppteckning
nr 1 berättar: »Hans svärmor var sådan, att hon hade 'åminnelser" av
olyckor. En kväll sa' hon: 'Det händer något, för de slipar knivar i
Branehög.' Hon var rädd, att det skulle gå galet för prästen, för efter
vad de sa', hade han fått sina pengar på oärligt sätt. Men prästen
tog sig inte av något sådant.»
I tre traditionsuppteckningar är det en gammal syster, som genom
drömmar anar den kommande olyckan. Så säger meddelaren av
uppteckning nr 2: »Prästen hade en gammal syster. Hon drömde en
natt, att de slipade knivar i Branehög. Hon talade om det för prästen,
men han brydde sig inte om det, för han trodde på Gud.» Uppteckning nr 3 har följande variant: »Prästen hade en gammal syster.
Hon drömde en natt, att hon hörde, att de slipade knivar i Branehög.
Hon varnade prästen, men han brydde sig inte om det.» Ungefär
samma ordalydelse har uppteckning nr 16. Även i uppteckning nr 9
är det en gammal syster, som uppfattar varslet, dock ej i en dröm:
»Prästen hade en gammal syster. En kväll sa' hon, att hon hörde,
att de slipade knivar i Branehög, men de andra sa', att hon hörde fel.»
Traditionsuppteckningarna nr 22 och 23 äro ganska lika i den del av
framställningen, som rör varslet. Så berättar meddelaren av uppteckning nr 22: »Prästen hade en syster, som varnade honom och sa,
att de slipade knivar i Branehög, men prästen brydde sig inte om,
vad hon sa.»
I två uppteckningar är det tjänsteflickor, som haft förmågan att
uppfatta varsel. I nr 4 berättar meddelaren: »Prästen hade en piga,
som kunde höra, vad som tilldrog sig långt ifrån, där hon var. En dag
hörde hon, att de slipade knivar i Branehög, men prästen brydde sig
inte om, vad hon sa'.»
I uppteckning nr 14 berättas på följande sätt: »Han [herr Arne] hade
1 Sydbohuslänskt

åminnelse betyder 'varsel'.
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en jungfru, och hon hörde, att de slipade knivar i Branehög, men det
trodde inte prästen på.»
En av traditionsuppteckningarna, nr 15, anger ej, vem som undfått
varslet: »En dag hörde de i prästgården, att de slipade knivar i
Branehög.»
De tio traditionsuppteckningar, som innehålla uppgifter om varsel,
äro i regel fylligare och mer detaljrika än de övriga. I alla tio omtalas,
att någon i en dröm eller på annat sätt hört, hur man slipat knivar i
Branehög. Samtliga traditionsmeddelare framhålla, att den, som
uppfattat varslet, varnat herr Arne, men att denne ignorerat varningen, i ett fall med den motiveringen, att han litade på Gud.
I uppteckning nr 5 berättar sagesmannen: »En dag kom det två
engelsmän hit till socknen». Det är den enda uppteckning, som omtalar, att mördarna varit engelsmän. I nr 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 22 och 23 uppgivas °gärningsmännen vara skottar, medan de i
nr 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21 och 25 kallas rövare. I nr 24 sägas mördarna
vara irländare, och i nr 17 och 26 kallas de helt enkelt karlar. I uppteckningarna nr 2, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 22 och 23 uppges mördarnas
antal vara två, i de övriga utom nr 27 tre.
Både enligt Henrik Veiger Smith och Jens Nilsson äro ogärningsmännen två. Oedman uppger, att solbergamördarna varit tre. Mellan
mordet på herr Arne och Oedmans uppteckning ligga mer än 150 år.
Under denna tid har traditionen beträffande denna detalj ändrats.
Tre är som bekant ett heligt tal. Flera av dem, som uppgivit mördarna
vara två, kunna återge en tradition, som möjligen influerats av A. E.
Holmbergs »Bohusläns historia och beskrifning».
Den meddelare, som uppger, att två engelsmän kommit till Solberga, berättar, att deras fartyg stormdrivits till bohuskusten. Sagesmannen till uppteckning nr 7 omtalar: »En kväll kom det tre rövare
dit. De kom från skärgården, för det var sillfiske på den tiden.» Även
i uppteckning nr 23 uppgivas ogärningsmännen ha kommit från havet.
I denna berättas: »Så var det två skottar, som legat ute på sillfiske i
Marstrand och hört talas om att prästen hade så mycket pengar.
De gick över isen till Rörtångenl.»
Udde på fastlandet i Solberga socken. Den ligger mitt emot Brattön
(Blåkulla) och är närmaste överfartsplats till Marstrand.
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Uppgiften att ogärningsmännen legat ute på sillfiske, är inte bara
intressant. Den kan också vara riktig.
Efter ett uppehåll på närmare 60 år började år 1556 en ny sillperiod,
om vilken den norske prästen Peder Olausson berättar i sitt berömda
arbete »Norriges oc omliggende Oers sandfxrdige Bescriffuelse»:
»Ligesom det og er skeet med det seeneste Silde-Fiskerie, som ved
Guds sxrdeles Forsyn begyndte atter igien at tilslaaes Under Vigs-Siden
hen ved Aaret 1556, hvilket gik saa overflodig til, at nogle 1000 Skibe,
Skuder, Jagter og Baade, saa vel fra Dannemark og Holsteen, som Vesten
og Norden her fra Landet, sogte aarlig derhen at fiske, foruden de som
boede i den Egn.
Tilmed have nogle 1000 Mennesker af disse nwst omliggende Lande
med Hustrue og Bern draget hen, og sat sig ned ved Vigerne, Fiordene
og Strand-Siden, og havt deres Nwring af samme Fiskerie. Saa haver
ogsaa Adelsumnd, saa vel som Borgere og Bonder, ladet bygge der
allevegne skionne store Boder og Huse, to eller tre Loft hoye, til samme
Brug. Og vare samme Boder saa store, at man paa engang kunde udi et
Huus opl"ge og torre henved 14 I."ter Sild. Hvorfore der og paa otte
tilni Mile ved den yderste Strand-Kant har vret utallige mango Huse og
Vaaninger, og boet utallige Folk ved alle Fiorder store og smaa, som
ogsaa ved alle Viger og Sunde paa Oer, Holmer og det faste Land, saa vidt,
som samme Silde-Fanget kunde bruges. Af den Aarsag kom hvert Aar
mange 1000 Skibe fra Dannemark, Tydskland, Friisland, Holland, Engeland, Skotland og Frankerige til at kiesbe og udfore Sild, hvoraf de alle fik
nok, og forte dem siden omkring i vidt bortliggende Lande til Menneskenes
Fode og Underholdning.»1

Redan i början av 1500-talets sillperiod, som är den märkligaste i
Bohusläns historia, tog Marstrand ledningen och var i 30 år medelpunkten för Europas sillmarknad.2 Från denna stad utskeppades
årligen 50 000 läster, dvs. 600 000 tunnor, si11.3
Fem år efter sillfiskets början, år 1561, utfärdade dåvarande dansknorske konungen Fredrik II de första förordningarna beträffande
Marstrand och sillfisket. I dessa bestämdes, att »alla utländska
köpmän, som besöka sillfisket, skola ligga i Marstrand och icke
annorstädes och skola där gifva Kronan åresill, som utgör 4 voll af
Peder Clausson, Norriges oe omliggende Oers sandfserdige Beseriffuelse,
Kiobenhavn 1757, s. 20.
2 Eskil 011m, a.a., s. 138.
3 Eskil Olan, a.a., s. 140.
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hvarje åra och en hall daler i tull för hvarje läst af sillen, som de utföra
ur riket.»1
Tjugo år senare, 1581, utfärdade Fredrik II ytterligare förordningar beträffande sillfisket i Bohuslän. I dessa förbjödos alla utlänningar att driva »landsköp» på kusten samt att norr om Marstrand
fiska, uppköpa eller salta sill. De ålades att vid vite av förlust av
skepp och gods uteslutande handla i Marstrand och där köpa upp och
salta sill. Därjämte förbjödos under hot av stränga straff alla i skärgården boende att bedriva »zeegladtz, kiöbmandtzhandell och borgerlig niering». Detta hade till följd, att en mängd skärgårdsbor
flyttade till Marstrand, som under själva fiskesäsongen hade ungefär
15 000 invånare.2
Så småningom samlades i Marstrand en hel del löst folk, och staden
fick snart namn om sig att vara den mest sedeslösa i Norden.3 Då
Peder Olausson skriver: »Foruden det ugudelige Levnet, som de
Strand-Siddere, der paa den Tiid boede, i sr ovede med Drukkenskab,
Horerie og Skiorlevnet, Mord og Slagsmaal, samt andre grove Laster»4,
har han framför allt tänkt på Marstrand.
Samma år som solbergaprästen mördades och möjligen av denna
anledning utfärdade Fredrik II en kungörelse, avseende »en hop med
bissekrämare och andra lösa kompaner, skottar och andra landsmän,
hvilka fara omkring och röfva gods och bärgning från folk, begå mord
och mannadråp samt drifva handel till skada för konungens undersåtar».3
Även de järtecken, som ansågos förebåda sillfiskets upphörande,
sattes i samband med det sedeslösa liv, som fördes i Marstrand.
Den 7 juli 1581 föddes i Oslo en gris, som hade människonäsa, apöron,
vit kvinnohud och ett stort, bakåtböjt horn. Tre år efter detta missfosters födelse utkom på plattyska en botskrift, författad av en
man, som hade synnerligen god kännedom om förhållandena i Marstrand. Titeln på denna skrift var »Die nordtsche Saw». Författaren
sökte symboliskt tolka de olika delarna av det missbildade svinet.
1 Eskil

Olån, a.a., s. 139.
Eskil Olån, a.a., s. 140.
3 Eskil Olån, a.a., s. 144.
4 Peder Olausson, a.a., s. 20.
5 Eskil Olån, a.a., s. 144.
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Hornet betydde, att landet och framför allt Marstrand skulle straffas
och gå tillbaka, så som hornet böjdes över ryggen.1
1587, sillfiskeperiodens sista år, fångades i Skagerack utanför Marstrand en sill, som fördes in till staden av några utländska fiskare.
Åsynen av sillen, som var ovanligt stor, framkallade förskräckelse
hos Marstrands befolkning, eftersom den på sidorna hade en blodröd
inskrift, som man tolkade på följande sätt: »Jesus Christus kommer för
att döma den syndfulla världen.»2
Mordet på solbergaprästen, som väckte större uppseende än andra
illgärningar, eftersom herr Arne var en andans man, ansågs av många
som den direkta orsaken till att det givande sillfisket i Bohuslän helt
plötsligt upphörde.3
I uppteckningarna nr 4, 9, 10, 14 och 22 berättas, att illgärningsmännen gingo direkt till prästgården efter sin ankomst till Solberga
socken, medan sagesmännen till nr 1, 2, 3, 7, 12, 15 och 16 omtala,
att mördarna först begåvo sig till Branehög för att låna hus.
Endast en traditionsmeddelare, den av nr 3, berättar, att skottarna,
då de kommit till Branehög, givit sig ut för att vara garvaregesäller,
en uppgift som också finns i »Chorographia bahusiensis». Det är möjligt, att sagesmannen fått denna detalj från den tradition, som upptecknats av tanumsprosten. Men det är lika sannolikt, att meddelaren
påverkats av Oedmans skildring.
Meddelaren av uppteckning nr 3, Olof Mauritz Svensson från Nolvik,
Jörlanda, anlitades ofta av den kände folkminnesforskaren Olaus
Olsson i Bräcke.4 Denne kände mycket väl till Oedmans arbete4 och
kan ha meddelat Svensson denna detalj ur »Chorographia bahusiensis».
Traditionsmeddelaren av uppteckning nr 5 omtalar, att de båda
engelsmän, som kommit till Solberga, gått till Branehög men ej givit
sig till känna utan gömt sig i en lada.
I uppteckningarna nr 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19 och 20
berättas, att mördarna slipat sina knivar, när de kommit till Branehög,
medan i nr 2, 4, 22 och 23 knivslipningen endast omtalas i samband
med varslet.
Eskil Olån, a.a., s. 150.
Eskil Olån, a.a., s. 150 f.
3 Jfr Eskil Olån, a.a., s. 146.
4 Enligt meddelande av lektor Erik Abrahamson.
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Meddelaren av uppteckning nr 1 berättar: »Samma kväll kom det
tre skottar till Branehög och ville låna hus. Där slipade de sina knivar.
Och konstigt är det, för när de rev ner och byggde om manhuset på
13ranehög, så hittade de en slipsten, just där köket hade stått, och
det var nog den stenen, som skottarna slipade knivarna på.»
Även den nuvarande ägaren till den gård i Branehög, där enligt
folktraditionen knivarna skulle ha slipats, tror, att den slipsten, som
man hittade 1914, var den, som °gärningsmännen använt. Det året
revs det gamla boningshuset. Härvid kommo resterna av ett äldre hus
i dagen. Allra längst ner i detta fann man en gråsten med tydliga
slipytor.1
Att endast en meddelare satt detta fynd i samband med mordet på
herr Arne, beror säkerligen därpå, att fyndet av slipstenen i Branehög
var aktuellt, då lektor Abrahamson år 1918 gjorde sin första uppteckning.
I nästan alla traditionsuppteckningar berättas, att °gärningsmännen på kvällen eller natten begåvo sig till prästgården. För att lättare
kunna utföra morden begagnade sig illgärningsmännen av en list.
Så berättar meddelaren av uppteckning nr 19: »På kvällen gick de
(rövarna) till prästgården. Där gick de in i svinstian och drog grisarna
i öronen, så att de skulle skrika. Då kom de ut från prästgården, den
ene efter den andre, och så fort de kom ut, så dödade de dom.» Det
kan möjligen vara en gammal folksägen, som här invävts i traditionen.
Medan de flesta traditionsmeddelarna kort och gott berätta, att
°gärningsmännen slogo ihjäl alla i prästgården, ger sagesmannen till
nr 23 en utförligare skildring av morden: »På kvällen gav de (skottarna)
sig av till prästgården. Där slog de ihjäl drängarna först, för att de
inte skulle hjälpa prästen. De var tre drängar. Sedan slog de ihjäl tre
inomhus. Det var prästen, systern och en piga.» — Även beträffande
de mördades antal kan det heliga tretalet ha spelat en roll.
I samtliga traditionsuppteckningar utom nr 24-27 omtalas, att en
liten flicka mördades. Meddelaren av uppteckning nr 2 berättar: »Så var
det en liten tös. Hon kröp upp i skorstenen. Där hade hon sin docka
med sig. Snart fick rövarna syn på henne och tog ner henne. Då 'rack'2
1 Enligt
2

meddelande av lantbrukaren Ivar Branehög, Branehög.
'Räckte.'
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hon fram sin docka och sa': 'Den ska' I få, om jag får leva.' Men det
brydde de sig inte om, utan de slog ihjäl henne.»
Denna händelse berättas med i huvudsak liknande vändningar i de
olika traditionsuppteckningarna. Sagesmannen till nr 13 kan dessutom
upplysa om att de stack ihjäl den lilla flickan med en slidkniv, och i
nr 9 berättas, att man skar ihjäl henne. För att framhäva brutaliteten
hos solbergamördarna omtalar meddelaren av nr 18, att ogärningsmännen skuro tungan ur munnen på den lilla flickan, innan de mördade
henne.
I en del uppteckningar berättas, att en liten flicka räddade sig
genom att krypa upp på ugnen (nr 3, 17 och 27) eller i skorstenspipan.
(nr 7, 20, 22, 23 och 25). I nr 13 omtalas, att en piga, och i nr 5, att en
jungfru gömde sig och därigenom undkom mördarna. Sagesmannen
till nr 9 berättar: »Men där var en gammal gumma, som gick och bad
om, och hon hade fått lägga sig oppe på ugnen. Den såg aldrig rövarna. Så hon klarade sig.» En helt avvikande tradition finnes i uppteckning nr 1: »Men en pojk sprang undan och räddade sig till en
granngård.»
Samtliga traditionsuppteckningar utom nr 12, 18, 20 och 24 omtala,
att illgärningsmännen satte eld på prästgården, sedan de mördat alla
i huset. Meddelaren av nr 1 tillägger: »När de sedan byggde om prästgården, hittade de förkolnade stockar, och de var efter samma brand.»
I uppteckning nr 23 berättar sagesmannen: »ladugården gjorde de
inget vid, utan den fick stå.»
I några traditionsuppteckningar omtalas, att hjälpprästen, i andra,
att herr Arne lyckades lämna ett meddelande om blodbadet, fastän de
voro dödligt sårade. Så säges i nr 6: »Men hjälpprästen kröp ut och
skrev med sitt eget blod på en bräda: 'Två rövare ha detta gjort.'»
Uppteckning nr 7 har följande variant: »Men hjälpprästen släpade sig
ut på gården, fastän han var slagen i huvudet, och han skrev med sitt
eget blod på en sten: 'Tre rövare.'» En tredje variant finns i nr 11:
»Men hjälpprästen kröp ut och kom på andra sidan gärdsgården och
skrev med sitt eget blod på en bräda, hur allt var tillgått.» — Meddelaren av nr 2 berättar: »Men prästen tog sitt eget blod och skrev med
fingret på en golvtilja: 'Jag är mördad.' Och den tiljan brändes inte
opp, fast hela huset blev nerbränt.» I uppteckning nr 3 säger sagesmannen: »Men prästen han kröp ut och skrev på väggen: 'Mördare har
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gjort det.' Sedan dog han.» Traditionsuppteckning nr 5 har följande
version: »Men prästen kröp ut och skrev på en brädbit: 'Tvenne
mördare.'» Meddelaren av nr 13 berättar: »Men prästen kröp ut och
skrev med sitt eget blod på marken: 'Jag är mördad.'» Uppteckning
nr 21 innehåller en femte variant: »Men prästen kröp ut och skrev
på en bräda: 'Vi är mördade.' Och den brädan brände inte opp, fast
hela huset brände ner.» Mördarnas grymhet framgår av uppteckning
nr 12, där det heter: »Innan de dödade prästen, skar de tungan ur
munnen på honom. Då skrev han på en sten med sitt eget blod, att
han var mördad.»
I uppteckningarna nr 2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 20, 21 och 22 berättas,
att °gärningsmännen togo prästens penningkista, när de mördat herr
Arne och hans husfolk. Sagesmannen till nr 23 lämnar följande version: »Det var ett mindre penningskrin i kista.» I traditionsuppteckningarna nr 12, 13, 16, 18 och 19 omtalas endast, att mördarna togo
prästens pengar efter fullbordat illdåd.
Två meddelare ha bundit traditionen om mördarnas flykt till av
dem kända lokaler. Så berättas i uppteckning nr 8: »Ett par dar låg de
gömda under ett berg i Bokedaleni, och därifrån gick de över isen till
Marstrand.» I Vallby finns ett berg, som heter Solbergsberget. Det
är därför naturligt, att Hjalmar Nilsson i Vallby skildrar flykten på
följande sätt: »Sedan tog de (mördarna) med sig prästens alla pengar
och sprang till Solbergsberget och gömde sig i en bergsskreva, och det
berget kallar de än i dag Tjuvelund. När skottarna legat där ett par
tre dagar, gav de sig över isen till Marstrand.»
Om det sätt, varpå mördarna kommo över till Marstrand, ha traditionerna olika uppgifter. Meddelaren av uppteckning nr 2 skildrar
ogärningsmännens flykt på följande sätt: »Sedan tog skottarna de
frackaste hästarna och en släde och lade penningkistan på den och for
över Åseby kile. När de kommit ett stycke ut på isen, så körde de ner i
en 'vindvak', och där blev hästarna. Men kistan släpade de med sig
till Marstrand.» På liknande sätt berättar man i nr 4, 6, 9, 15, 22 och
23. I uppteckningarna nr 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19 och 20 omtalas
endast, att mördarna gingo över isen till Marstrand. En avvikande
skildring av mördarnas flykt lämnas i traditionsuppteckning nr 1,
där det meddelas: »Sedan seglade de iväg till Marstrand.»
1 Smal

dalgång i Åseby berg.
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Endast en uppteckning, nr 5, kombinerar den räddade flickans färd
till Marstrand med illgärningsmännens flykt: »Sedan gick engelsmännen över isen, och jungfrun gick efter dom.»
Uppteckning nr 15 återger en märklig tradition: »Så tog de häst och
släde och for över Åseby kile till Marstrand. När de kommit ett stycke
ut på isen, högg de hål på den och körde ner häst och släde. Sedan
tog de 'grankaser'i och satte penningkista på dom, och så gick de
baklänges och drog kistan ända till Marstrand, så att alla spår skulle
leda till vaken men inga därifrån.»
Efter sin ankomst till Marstrand sutto mördarna på en krog (nr 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 och 24),
på en ölkrog (nr 2), i ett värdshus (nr 26), »i gästgivargården i Marstrand» (nr 25) eller i ett rum (nr 18). Mördarnas krogbesök skulle
enligt en uppteckning ha ägt rum omedelbart efter ankomsten till
Marstrand (nr 5), enligt tre andra flera år senare (nr 2, 3 och 6).
Om detta krogbesök, som blev så ödesdigert för mördarna, berättar
meddelaren av uppteckning nr 16: »En dag satt de på en krog. Då var
det en av dom, som var ledsen. Då sa' han: 'Jag tänker på den lilla
tösen, som erbjöd alla sina leksaker, för att hon skulle få leva, men vi
slog ihjäl henne likaväl:» På liknande sätt berättas i uppteckningarna
nr 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 och 22, men här talas el
om leksaker utan om en docka. I uppteckning nr 9 konstateras endast,
att en var ledsen och inte ville dricka, och i uppteckning nr 11, att en
»kom till ånger och ville inte dricka».
Mördaren, som ångrade sig, tröstades av sin kamrat, som sade: »Var
inte ledsen. Drick du! Arnes pengar varar än.» (Nr 5.) På liknande sätt
berättas i uppteckningarna nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22. Traditionsuppteckningarna nr 15, 23, 25
och 26, som ej nämna mördarnas ånger, ha dock en replik med delvis
samma innehåll.
Men mördaren, som kände ånger, ville ej, att han och hans medbrottslingar skulle röjas, och när han såg en person i närheten, rådde
han sin kamrat att iakttaga försiktighet och sade: »Tyst (tyst)! Små.
grytor har också öron (öra)!» (Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 och 25.) Uppteckningarna nr 2, 9 och 16
1 'Grangrenar

med kvarsittande barr.'
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innehålla samma uppmaning, men formuleringen är något avvikande.
I traditionsuppteckningarna nr 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 20 och 21 är det en liten tös (i nr 6 en flicka), som ger anledning
till den ene mördarens uppmaning till försiktighet. Sagesmannen till
uppteckning nr 10 kan t. o.m. ange »tösens» ålder till 3 år. I uppteckning nr 1 är det en liten pojke, som räddat sig undan blodbadet i
Solberga prästgård, och därför är det en pojke, som avlyssnar skottarnas samtal. Meddelaren av uppteckning nr 18 omtalar, att »en tös,
som låg i en säng i rummet», avlyssnade främlingarnas samspråk.
Traditionsuppteckning nr 3 har följande version: »Sedan kom den
tösen, som blev räddad, till Marstrand. En dag, när hon gick och
lekte invid krogen, fick hon höra» skottarnas samtal.
Alla meddelare utom de av nr 14, 16, 23, 24, 26 och 27 berätta, att
mördarna avslöjades genom den lilla flicka, som avlyssnat deras
samtal. I uppteckning nr 16 är det en skänkjungfru, i nr 24 en tjänsteflicka och i nr 26 en piga, som lyssnat på mördarna och avslöjar dem.
Flertalet traditionsmeddelare berätta, att mördarna, sedan de
gripits och dömts, blivit förda till Branehög eller till Stegelberget, som
ligger på denna gårds ägor. I uppteckning nr 15 kallas berget Stegelbäcksberget och i uppteckning nr 27 Strigelberget. Sistnämnda namn
är felaktigt uppfattat.' Sagesmannen till nr 26 säger: »De brändes på
ett stort bål vid Skara å mitt mot Blåkulla, i Solberga socken.» Ortnamnet är felaktigt. Mitt emot Blåkulla ligger Rörtången och öster
därom en gård, som heter Skåra. Troligtvis åsyftas denna. I uppteckning nr 13 berättar meddelaren: »Sedan tog de dom till prästgården,
så att de skulle se, vad de gjort. Sedan förde de dom till Stegelberget.»
— Anledningen till att mördarna fördes till Stegelberget framgår av
uppteckning nr 17: »Så förde de skottarna till Stegelberget, för att de
skulle kunna se prästgården, där de gjort så mycket ont.»
Liksom A. E. Holmberg ha de flesta traditionsmeddelarna frossat
i att beskriva de ohyggliga straff, som mördarna fingo utstå. Sedan
°gärningsmännen på olika sätt (med kedjor eller länkar, som fästs vid
maljor eller krampor) blivit fastbundna i berget, brändes de.
Medan de flesta meddelarna endast omtala, att solbergamördarna
brändes, återge några traditioner, i vilka avrättningen mera detal1 Jfr

A. E. Holmberg, a.a., III, s. 109.

16

GUNNEL ABRAHAMSON

jerat beskrives. Sagesmannen till uppteckning nr 3 lämnar följande
realistiska skildring: »Där (i Branehög) hade de stora järnplåtar, som
de lade på stenarna. Så var det maljor i berget, som de surrade dom
vid. Sedan ställde de skottarna på plåtarna, och så eldade de under
plåtarna.» Meddelaren av uppteckning nr 2 berättar: »Där (i Branehög)
borrade de ner två maljor i berget med två kättingar i. Så rösade de
upp en massa ved omkring.» Uppteckning nr 13 har följande variant:
»Där (på Stegelberget) satte de krampor i berget och band dom (mördarna) fast i järnlänkar, och så lade de famnved runt ikring och tände
på.» En annan variant har uppteckning nr 19: »Där (i Branehög) band
de dom med kättingar i krampor i berget. Sedan lade de ved ikring och
tände på.»
Uppteckning nr 11 har följande avskyvärda relation av avrättningen: »Där (i Branehög) band de dom med sina [!] egna tarmar och
brände dom.» Traditionen, som här återgivits, har meddelats av
Anders Eliasson, som var född den 25/10 1847. Han har hört den
berättas av sin mor, som var född på Brattön i början av 1800-talet.
Det är troligtvis samma tradition, som A. E. Holmberg återgivit i
»Bohusläns historia och beskrifning», vilken utkom år 1842. Däremot
är det möjligt, att uppteckning nr 23, som berättar: »Då var det en,
som tarmarna rann ut på», påverkats av Holmbergs makabra skildring
av mördarnas avrättning.
Endast en traditionsmeddelare omtalar, att °gärningsmännen blevo
steglade (nr 14).
De, som levde, då mordet i Solberga prästgård ägde rum, hade den
föreställningen, att en så fruktansvärd ogärning som denna endast
kunde utföras av människor, som voro i förbund med den onde. Detta
framgår därav, att de flesta traditionsmeddelarna återge en detalj, som
i uppteckning nr 2 har följande lydelse: »När de (mördarna) då hade
bränt en stund, så ropade den ene: 'Du dävel, som hjälpt mig förr,
hjälp mig nu med!' Och så ryckte han till, och så rök kättingen av.
Då sprang han neråt Branehög. Så var där en, som var skarpsprungen,
och han sprang efter honom och fick fatt på honom, och då var han
så bränd, att köttet ramlade från benen. Men de fick tillbaka honom
igen och band fast honom. Sedan dog han.» En variant, som ur språklig
synpunkt är synnerligen intressant, har uppteckning nr 1: »När plågorna var som värst, så ropade den värste: 'Dyvel häng, dävel hälp!'
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Då lossade maljan ur berget, och det är nog sant, för en malja är
borta och två finns ännu kvar, för jag har själv sett dom. Så sprang
den värste till Prästgårdsån och ville släcka plågorna i vattnet. Och när
de drog upp honom, så lossnade köttet från benen. Men han blev förd
!tillbaka till bålet igen. Sedan blev de rösade, och det var i närheten av
Stegelberget.» Samma händelse återges i nr 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 23 och 26, men variationerna äro lika många som
uppteckningarna.
En mera kristen uppfattning finner man i uppteckning nr 71 »Men
den ena krampan lossnade, och den, som hade ångrat sig, blev fri
och fick leva.» En verkligt from inställning återspeglas i traditionsuppteckning nr 21: »Men den rövare, som ångrade sig, att han dödat
den lilla flickan, han var nöjd med sitt straff.»
Traditionerna om mordet på herr Arne och hans husfolk ha endast
levat kvar i Solberga pastorat. Visserligen finns ingen uppteckning
från Hålta socken, som tillhör samma pastorat. Men lektor Abrahamson har hört denna tradition berättas av en gammal infödd håltabo.
I samband med arkeologiska undersökningar i Hålta år 1917 träffade
han vid flera tillfällen en äldre kvinna, Maria Zachariasdotter. Hon
var född den 4/9 1847 och bodde i ett primitivt gråstenshus vid Lökebergs strand. Hon berättade dels om mordet i Solberga prästgård, dels
om »den stackars Tärje», som engelsmännen var »stygga vid» och togo
till fånga' utanför Älgö gave12. Då lektor Abrahamson vid denna tid
ej kände till landsmålsalfabetet, vilket han lärde sig följande vår,
upptecknade han ej Maria Zachariasdotters intressanta berättelser.3
Meddelaren av traditionsuppteckning nr 8, Niklas Svensson, var
född 4/5 1866 i Skålleröd, Lycke socken. Då han var 15 år gammal,
flyttade han till Vallby, där han forfarande bodde 1938, då uppteckningen gjordes. Han hade i Vallby hört berättelsen om mordet på
herr Arne av infödda solbergabor. Liksom Lycke gränsar Torsby i
söder till Solberga pastorat. I dessa socknar har lektor Abrahamson
1 Berättelsen om »den stackars Tärje» återger efter allt att döma den tradition,
som ligger till grund för Henrik Ibsens dikt »Terje Vigen».
2 Älgöns brant stupande västsida.
3 Lektor Abrahamsons traditionsuppteckningar om mordet på herr Arne
äro ursprungligen skrivna med landsmålsalfabet.
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för arkeologiska och dialektologiska undersökningar vistats i mer än
8 månader, och han har aldrig under denna tid hört någon där berätta
om mordet på herr Arne.
Meddelaren av uppteckning nr 9, Kristina Andersson, var född den
23/10 1867 i Saxeröd, Romelanda socken. Då hon 1883 gifte sig,
bosatte hon sig i Aröd, Solberga socken. Där hörde hon traditionen
om solbergamorden av maken, som var född år 1852 i Aröd.
IFG nr 5419, sid. 18, har en torftig uppteckning efter arbetaren
Hilmer Pettersson i Kungälv. Han var född 1877, men födelseorten
är ej angiven.
Från Spekeröds socken, som ligger norr om Jörlanda, finns en
uppteckning, gjord av Viola Gustafsson (VFF nr 1657:24 och 25),
men denna uppteckning är en blandning av Selma Lagerlöfs »Herr
Arnes penningar» och traditionen, sådan den berättas i Solberga
pastorat. I detta sammanhang bör nämnas, att lektor Abrahamson
påpekat för mig, att fru Josefina Larsson, hustru till lantbrukaren
C. A. Larsson, Bukärr, Jörlanda, meddelare av uppteckning nr 2,
ej kunde berätta traditionen. Hon var född den 18/3 1860 i Nedre
Röra, Spekeröd. Under många månader och vid upprepade tillfällen
har lektor Abrahamson bott i deras hem. Han utfrågade henne flera
gånger beträffande traditionen om mordet på herr Arne, men hon
visste ej något därom.
På Tjörn, som skiljes från Solberga pastorat av Hakefjorden, har
traditionen följande lydelse:
»De va på ett ställe östa på Mastran, jä kan inte så noa säja. Där
mörda di e präst å flere till. Prästen ba för sitt liv, men de hjälpte inte.
Men de va e lida tös som undkom. Ho låg på omnien å hörde hur de sa:
'Nu ska vi gå te Norum å ha slaktsuben.' Men där ble di fast å så ble di
hängda i Marstrand. Morfar talte om de. Vi talte om illgärningsmän å så
kom han å tale om detta.» (IFGH nr 5291, sid. 5. Upptecknat 1945 av
numera fil. dr John Pettersson efter Anton Hjalmar Olsson, född 1882 på
Herrön, Klövedals socken, Bohuslän.)

Denna uppteckning har inte ens namn på platsen för mordet eller
på den mördade prästen. Det enda, som finns kvar av traditionen,
sådan den berättas i Solberga pastorat, är, att en »präst och flere till»
mördades, samt att en liten tös undkom. — Uppteckningen IFGH
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nr 5684 från Stenungssund i Norums socken har gjorts efter en mindre
god traditionsbärare.

I tidskriften »Niedersachsen» för 1917-18 påpekar Wilhelm Breves,
att Selma Lagerlöfs novell »Herr Arnes penningar» visar stora likheter
med berättelsen »Grosslinteln» i andra delen av Aug. Freudenthals
»Aus Niedersachsen». Breves skriver:
»Freudenthal berichtet kurz und sachlich den Mord, der im Mai 1669 in
Grosslinteln (heute Kirchlinteln) an dem Pfarrer Fredrich Busch begangen
war. Während eines Richtfestes (Hausböhrung), an dem der ganze Ort
und auch die Kinder des Geistlichen, bis auf das jängste, das daheim
beim Vater geblieben war, teilnahmen, ertönte plötzlich der Ruf: »Fuerjo.»
Im Augenblick entleerte sich der Tanzsaal. Das Pfarrerhaus stand in
Flammen. Alle Löschversuche waren vergeblich. Unter der .Asche des
Hauses fand man die verkohlten Leichname des Pfarrerpaases und seines
Kindes. Lange war man in Ungewissheit fiber die Ursa,che des Brandes.
Aber vierzehn Tage später fiel der Verdacht auf den Linteler Johann
Burdorff, der in Verden einen Goldgulden wechselte, den man als ein
Patengeldstöck des Pfarrers erkannte. Auf angedrohte Marter gestand
Burdorff vor dem Verdener Gericht, mit Hilfe eines Kumpanen Hermen
Frieke den (auf dem Richtfest geplanten) Mord an der Pfarrersfamilie
begangen und, um die Spur zu verwischen, das Pfarrhaus in Brand
gesteckt zu haben.»1

Jämte Freudenthals berättelse finns en skildring av mordet, skriven
av Johann Burdorffs medbrottsling Harmen Fricke och förvarad i
Minden. Slutligen påpekar Breves, att den muntliga traditionen
fortfarande är levande i Kirchlinteln, och gör följande sammanfattning:
»Zwei Lösungen liegen vor: entweder der Dichterin ist die Mindener
Qwellenschrift oder Freudenthals Aufsatz bekannt und somit der Kern
der Handlung ihm entlehnt (was natiirlich nicht verurteilt werden soll.
Die Behandlung ist, wie schon erwähnt, in der Erzählung frei gestaltet)
oder das Geschehnis ist durch mändliche tYberlieferung — man bedenke: zu der Zeit was das Grebiet schwedisch — nach Norden gewandert.
Far die zweite Annahme spricht schon, dass Selma Lagerlöf nicht im
eigentlichen Sinne dichterisch schöpferisch ist, sondern die Sagen ihrer
Heimat ausgestaltet hat (Gösta Berling usw.).»1
Niedessachsen, Jahn. 23, s. 246.
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I samma årgång av ovannämnda tidskrift svarar Selma Lagerlöf
i ett öppet brev, daterat Falun den 22 maj 1918:
»Herm Wilh. Breves — Bremen.
In Antwort auf die Frage, die Sie in »Niedersachsen» Nr 15 an mich
gerichtet haben, bitte ich, Ihnen mitteilen zu dfirf en, dass Thre beiden
Vermutungen gleich falsch sind.
Den Stoff von »Herrn Arnes Schatz» habe ich nämlich aus Cklmans
Choreografica Bohuslandica (um das Jahr 1719 herausgegeben) geholt.
Weder Lokal noch Zeit ist von mir geändert, denn der Pfarrer, Herr
Arne, wurde in Solberga in Bohuslän in den siebziger Jahren des 16.
Jahrhunderts ermordet, und die Mörder wurden in Marstrand hingerichtet.
Vom Buche Freudentha1s oder vom Morde in Kirchlinteln habe ich
keine Kenntnis.
Mit einer freundlichen Bitte, dass Sie dies zur Kenntnis der Lesewelt
»Niedersachsens» bringen möchte, habe ich die Ehre, mit vorzöglicher
Hochachtung zu unterzeichnen. Selma Lagerlöf.»1
Det egendomliga är emellertid, att Selma Lagerlöf ej riktigt anger
författarens namn, bokens titel och tryckår. Författaren heter Oedman, ej ödman, bokens titel är Chorographia bahusiensis, ej Choreografica Bohuslandica, och tryckåret är 1746, ej 1719.2 Vidare är det
egendomligt, att Selma Lagerlöf kan ange tiden för mordet på herr
Arne och hans familj till 1570-talet3, om hon inte haft andra källor
än Oedman. Då denne redogör för prästerna i Solberga pastorat,
skriver han: »Then 1:ste Herr Arne, men på hwad tid, wet jag intet.»4
Oedman berättar också, att ogärningsmännen »stodo sitt Straff på
Brannehög, bestående ther i, at the stektes eller brändes lefwandes tul
döds»5, men Selma Lagerlöf skriver i sitt öppna brev, att mördarna
avrättades i Marstrand.
Då Selma Lagerlöf skrev sitt genmäle, hade hon tydligen inte
Oedmans arbete till hands. Att hon verkligen använt detta, påpekar
Nils Afzelius, som utgivit och kommenterat »Från skilda tider». Vid
en jämförelse mellan »Reors saga» och »Chorographia bahusiensis»
1 A.a.,

s. 326.
Jfr Th. Nissen, Die Quellen von Selma Lagerlöfs Erzählung »Herr Arnes
penningar» i Germanisch-Romanische Monatschrift, 25:e årg., s. 432, not 1.
3 Uppgiften är dessutom felaktig.
4 Oedman, a. a., s. 185.
Oedman, a.a., s. 186.
2
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finner han, att författarinnan begagnat Oedman som källa.' Men i ett
brev till Bonnier, daterat den 5/11 1903, uppger Selma Lagerlöf en
annan källa. Hon skriver, att »Herr Arnes penningar» är »diktad öfver
en gammal sann historia från 1586, som förtäljes i Bohuslänska
herdaminnen». Det är möjligt, att författarinnan i sitt brev åsyftar
Göteborgs stifts herdaminnen, som 1872 utgavs av Sven Pettersson
och A. Rob. Litz&i. På sidan 128 i detta arbete skildras mordet på.
herr Arne på ungefär samma sätt som hos Oedman men med den
skillnaden, att mordet tidfästes till år 1586.2
Uppgifterna i breven från 1903 och 1918 motsäga varandra. »Att
Selma Lagerlöf», som Henry Olsson påpekar, »ibland kunde förfara
godtyckligt med självbiografiska uppgifter har redan konstaterats av
Elin Wägner och är så till vida inte någon nyhet. Men man har knappast gjort sig reda för i vilken grads denna egenart präglar hennes
inställning och i själva verket tvingar forskningen till en radikal
omprövning av det biografiska materialet i sin helhet.»4
Elin Wägner gör i sin Lagerlöfsbiografi troligt, att Oedmans skildring i Chorographia bahusiensis varit huvudkällan för »Herr Arnes
penningar». Men hon gör läsaren uppmärksam på dels att »historien
— — — i Chorografian5» blott upptar en enda sida, dels att traditionen
om herr Arne var fullt levande i Bohuslän, då Selma Lagerlöf skrev
sin nove116.
Helt övertygad om den muntliga traditionens betydelse för »Herr
Arnes penningar» är Erik Eliasson, som skriver: »Men — de uppgifter
i romanen, som saknas hos Oedman eller i Herdaminnena, behöva
inte ha hämtats från någon skriftlig framställning, de kunna ha
kommit från helt annat håll, från en nu säkerligen delvis förlorad
källa: den muntliga traditionen.»7
I ett brev till Erik Eliasson har doktorinnan Elin Lagerlöf berättat
följande: »Då Selma Lagerlöf samlade stoff till Drottningar i Kunga1 Selma

Lagerlöf, Från skilda tider, II, s. 333.
Erik Eliasson, Selma Lagerlöf och folkdiktningen, Samlaren 1950, s. 56 f.
3 Kursiverat av Henry Olsson.
4 Henry Olsson, Fröding. Ett diktarporträtt, s. 385.
5 Elin Wägner har ej heller stavat titeln rätt.
6 Elin Wagner, Selma Lagerlöf, II, s. 14 f.
7 Erik Eliasson, a. a., s. 57.
2
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hella och även Herr Arnes penningar, var hon tidvis bosatt hos min
make, som då var ungkarl och hade sin mor hos sig. [— — —] Solberga prästgård, där Herr Arnes penn. utspelades, ligger endast en
dryg mil från Kungelf, därför 'förstår man, att Selma fått höra sägnen
därstädes.»1
I slutet av sommaren 18912 var Selma Lagerlöf färdig med »Gösta
Berlings saga», som utkom i oktober samma år3. Den tjänstledighet,
som författarinnan tagit för att fullborda sin första roman, blev
förlängd till och med vårterminen 1892.4 Då doktor Erland Lagerlöf
gifte sig den 2 juni 18925, kan Selma Lagerlöfs vistelse i broderns hem
knappast ha omfattat mer än tiden från och med oktober 1891 till och
med maj 1892.6
Doktor Daniel Lagerlöf gifte sig med Elin Röing. Hon var dotter
till godsägare Erland Gottfrid Röing, som dels brukade överstelöjtnantsbostället Halleby och kaptensbostället Källsby i Jörlanda
socken av Solberga pastorat, dels ägde två gårdar i Kyrkeby och en i
Sävelycke i samma socken.7 Vid ett par tillfällen under åren 1891 och
1892 gästade Selma Lagerlöf Källsby, där godsägare Röing bodde
sedan 1880-talet. Besöket 1892 varade 2 å 3 dagar och stod i samband
med broderns bröllop, som firades på Källsby.8 Under dessa besök kan
Selma Lagerlöf för första gången ha hört den muntliga traditionen om
mordet på herr Arne. Längre fram under 1890-talet gästade hon under
längre eller kortare perioder sin broders hem i Kungälv.6 Härunder
gjorde hon utfärder i den kringliggande bygden. Så besökte författarinnan strax före sekelskiftet gården Branehög, där hon vistades en
hel dag för att lära känna trakten och ta del av traditionen om mordet
i Solberga prästgård."
Eliasson, a. a., s. 57.
2 Elin Wägner, a. a., I, s. 114.
Elin Wägner, a. a., I, s. 115.
4 Jfr Elin Wägner, a.a., I, s. 146.
5 Enligt meddelande från pastorsämbetet i Jörlanda.
Jfr Erik Eliasson, å. a., s. 57 not 8.
7 Enligt uppgift av lantbrukaren Anders Larsson, Sävelycke.
Enligt brev av den 31/7 1953 från doktorinnan Elin Lagerlöf.
9 Enligt meddelande av lektor Erik Abrahamson, som fått uppgiften från
framlidne prosten Martin Bergfelt, Kungälv.
10 Enligt meddelande av lantbrukaren Ivar Branehög, Branehög, som fått
uppgiften av sin far.
1 Erik
3
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Vid en jämförelse mellan Oedmans skildring och Selma Lagerlöfs
»Herr Arnes penningar» finner man, att författarinnan tillfört sin
berättelse en hel del annat stoff, vilket återfinnes i den muntliga traditionen.
Då Selma Lagerlöf beskriver förhållandena i Solberga prästgård,
säger hon: »Det fanns tre drängar.» I en av traditionsuppteckningarna
(nr 23) meddelar sagesmannen: »På kvällen gav de (skottarna) sig av
till prästgården. Där slog de ihjäl drängarna först. Det var tre
drängar.» Meddelar en har hört traditionen av Adiel Johansson i
Kåröd, på sin tid den förmögnaste och mest inflytelserika personen i
Solberga socken. Han var umgängesvän med godsägare Röing' och
har säkerligen träffat Selma Lagerlöf vid åtskilliga tillfällen.
Vid skildringen av prästgårdens interiör låter Selma Lagerlöf
Torarin kasta »sina blickar till en stor kista av ek, som stod vid
foten av himmelssängen». Av traditionsundersökningen framgår, att
herr Arnes penningkista omtalas i ett flertal uppteckningar. (Jfr s.
5 f. och 13.)
Då Torarin såg kistan, sade han till sig själv: »Jag vill ändå inte
ha de där pengarna. De säger, att herr Arne har tagit dem ur de stora
klostren, som fanns här i landet förr i världen, och att de gamla
munkarna har spått, att dessa pengarna ska bringa honom hans
olycka.» I nr 1 berättar meddelaren: »Hon (herr Arnes svärmor) var
rädd, att det skulle gå galet för prästen, för efter vad de sa', hade han
fått sina pengar på oärligt sätt.» I nr 23 berättas: »De sa, att han inte
kommit över pengarna på ärligt vis.»
Denna uppgift från den muntliga traditionen har Selma Lagerlöf
utformat på ett annat sätt i den lilla novellen »Hämnd får man
alltid», som behandlar mordet på kyrkoherden i Solberga.2 I den
korta novellen är prästen Arnes girighet det centrala. Arne får ingen
ro, förrän han med en trollkunnig kvinnas hjälp kommit i besittning
av sin döde broders rikedomar. Hans girighet är så stor, att han
efter åtta dagar jagar bort kvinnan, som hjälpt honom, fastän han
tidigare givit henne löfte, att hon skall få stanna i prästgården under
sina återstående dagar. Att solbergaprästen, herr Arne, varit snål,
1 Enligt meddelande av lektor Erik Abrahamson, som fått uppgiften av
Adiel Johanssons son Karl Johansson, Kåröd.
2 Jfr Elin Wagner, a.a., II, s. 14.
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framgår av traditionsuppteckningarna nr 2 (»Han var förfärligt rik och
snål») och 13 (»en fasligt rik och snål präst, som hette Arne»). Men i
»Herr Arnes penningar» framställer Selma Lagerlöf herr Arne på ett
helt annat sätt. Hon låter Torarin säga: »Han har gett dig månget gott
mål mat. Han har köpt din fisk, också när hans eget visthus har varit
fullt. Han har alltid varit dig huld i livet.»
Ett av de mest fascinerande avsnitten i »Herr Arnes penningar» är
skildringen av det varsel, som förebådar herr Arnes mord. Författarinnans framställning är så suggestiv och typiskt lagerlöfsk, att
den ej kan refereras. Hon skriver:
»Just som Torarin satt med dessa tankar, såg han den gamla husmodern
sätta upp handen till örat för att höra bättre. Därpå vände hon sig till
herr Arne och frågade honom:
Varför slipar de knivar på Branehög?
——
Det var alldeles dödstyst i stugan en stund, men därunder blev den
gamla allt mer och mer orolig. Hon lade handen på herr Arnes arm och
frågade honom:
Jag vet inte varför de i denna kväll slipar så långa knivar på Branehög.
——
Den gamla kvinnan fortfor att sitta och lyssna. Hon fick tårar i
ögonen av förfäran, och hennes händer och huvud skälvde allt häftigare.
Då började de båda små jungfrurna, som sutto vid bordsändan, att
gråta av ängslan.
Kan ni inte höra hur det skrapar och filar? frågade den gamla.
Kan ni inte höra hur det väser och gnisslar?
———
Spörjer du inte därom, Arne Arneson, att jag är så rädd? klagade hon.
Herr Arne lutade sig nu ner till henne och sade:
Jag vet inte vad det är, som skrämmer dig.
Jag är rädd för de långa knivarna, som de slipar på Branehög, sade
hon.
Hur kan du höra, att de slipar knivar på Branehög? sade herr Arne
och log. Den gärden ligger ju en fjärdingsväg härifrån. Ta du åter skeden
i hand och låt oss sluta vår aftonvard!
———
Hur kan jag äta? sade hon. Hör jag inte hur det gnisslar? Hör jag
inte hur det filar?
I detsamma sköt herr Arne från sig mjölkskålen och knäppte sina
händer. Alla de andra gjorde detsamma, och hjälpprästen började läsa
bordsbönen.
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När denna var slutad, såg herr Arne ner på dem, som sutto utmed
bordet, och då han märkte, att de voro bleka och förskrämda, vredgades
han.
Han började tala med dem om de tider, då han nyss hade kommit till
Bohuslän för att predika den lutherska läran. Då hade han och hans
tjänare måst fly för de påviska som jagade vilddjur.
———
När herr Arne talade, såg han ut som en kämpe, och de andra fingo
nytt mod vid att höra honom.
'Det är ju sant', tänkte de. 'Gud har skyddat herr Arne i de största
faror. Han håller sin hand över honom. Han låter inte sin tjänare förgås.'»
Oedman liksom de flesta traditionsmeddelarna låter herr Arne vara
ogift. Men i uppteckningarna nr 7 och 10 omtalas, att prästfrun
blev mördad tillsamman med sin make och hjälpprästen. I traditionsuppteckning nr 11 berättar Anders Eliasson eller »Ben-Anders»1, som
var född 1847: »En gång var han (herr Arne) bortrest, och bara en
hjälppräst och frun var hemma.» Även av uppteckning nr 1 framgår,
att herr Arne var gift, eftersom han hade en svärmor.
Det är möjligt, att Selma Lagerlöf fått uppslaget till herr Arnes
hustru från den muntliga traditionen.
Men i alla de uppteckningar, som omtala det varsel, som förebådar
mordet på herr Arne, är det inte prästens hustru utan någon annan
kvinna, som uppfattar varslet och varnar prästen.
Som av traditionsundersökningen framgår, är det i ett fall herr
Arnes svärmor, i fyra en gammal syster, i två en syster och i två
tjänsteflickor, som haft förmågan att uppfatta varsel. I traditionsuppteckning nr 15 angives ej, vem som undfått varslet.
När man jämför folktraditionen med Selma Lagerlöfs »Herr Arnes
penningar», gör man sig den frågan, om författarinnan verkligen
kan ha skrivit detta avsnitt utan att ha kännedom om den muntliga
traditionen. Mig förefaller det otroligt.
Då Torarin lämnat prästgården, begav han sig till Branehög för
att undersöka, om det låg någon sanning i varslet. På gården hölls
gästabud, och till detta blev Torarin inbjuden. Sist av gästerna kommo
en kolare och hans hustru. Mannen berättade, att de haft besök av
tre garvaregesäller, som slipat sina knivar i kolarens stuga.
1 Genom sin skicklighet att bota benbrott var 5>Ben-Anders» Syd-Bohusläns
namnkunnigaste man.
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Den muntliga traditionen har, som tidigare visats (s. 7), olika
uppgifter om mördarnas antal. I nio uppteckningar uppges ogärningsmännen vara två. I de övriga utom nr 27, som inte nämner något
härom, säges mördarna vara tre. Då Selma Lagerlöf funnit, att den
muntliga traditionen vacklar i fråga om illgärningsmännens antal, har
hon följt versionen i »Chorographia bahusiensis».
Sedan de tre garvaregesällerna i »Herr Arnes penningar» hade vilat
ut i kolarens stuga, frågade de, vilken gård som var rikast i trakten.
Hustrun hade svarat dem, att prästgården, där herr Arne bodde, var
det förnämsta och rikaste stället i bygden. Denna detalj kan Selma
Lagerlöf ha fått från den muntliga traditionen, sådan den berättas i
uppteckningarna nr 3 och 23.
Då skottarna mördat herr Arne och hans husfolk, satte de eld
på »en stor hög av ris och halm och ved, som var uppkastad invid det
gamla prästhusets vägg. Den hade inte brunnit länge. Lågorna hade
inte hunnit mer än att svärta det goda timret i väggen och smälta
snön på halmtaket. Nu höll° de dock på att bita sig fast i takhalmen.»
I samtliga uppteckningar utom nr 3, 12, 18, 20 och 24 berättas, att
°gärningsmännen efter mordet på herr Arne och hans husfolk satte
eld på prästgården. Här har Selma Lagerlöf alltså varken följt den
muntliga traditionen eller Oedmans, Holmbergs och Skarstedts
skildringar. I stället kan hon ha influerats av skildrinOn av branden
på Bergtorsval i Njals saga.1 När Flose och hans män ej kunde övervinna Njals män med vapen, togo de »eld och redde till ett väldigt bål
framför dörren. — — — Kvinnorna buro vassle på elden och släkte den
för dem. Somliga buro vatten.» Då upplyste Kol Torstensson Flose
om att han sett ett loft över tvärträna i skålen, och tillade: »'Vi skola
slå eld i narfgräset, som står här bakom husen, och kasta det in på
loftet.' De togo narfstacken och slungade den, brinnande, in genom
loftsgluggen. De, som voro inne, visste intet af, förr än hela skålen
ofvantill lågade.»2
När gillesfolket i Branehög fick se eldsflammor lysa upp himlen i
norr, förstod man, att det var prästgården, som brann. Man skyndade
dit, men i prästgården tycktes alla sova.
1 Enligt
2

välvilligt påpekande av professor Sverker Ek.
Nials saga från fornisländskan af A. U. Bååth, 1879, 8. 258.
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»Men», skriver Selma Lagerlöf, »då gick dörren upp framför dem, och
herr Arnes hjälppräst kom ut. Han raglade fram mot männen, han hade
ett djupt sår i huvudet, och han var översköljd med blod. Han stod upprätt
ett ögonblick och sträckte upp sin hand för att äska tystnad. Därpå
sade han med rosslande röst:
— I natt har herr Arne och allt hans husfolk blivit mördade av trenne
karlar, som kom nerklättrande genom vindhålet i taket och var klädda i
ludet skinn. De kastade sig över oss som vilddjur och dräpte oss.
Mer förmådde han inte. Han föll ner framför männens fötter och var
död.»
Denna skildring kan också ha sitt ursprung i folktraditionen.
Sagesmannen till uppteckning nr 7 berättar: »Men hjälpprästen släpade
, sig ut på gården, fastän han var slagen i huvudet, och han skrev med
sitt eget blod på en sten: 'Tre rövare'.»
I kapitlet, som bär överskriften »På bryggorna», berättar Elsalill,
som lyckats rädda sig från blodbadet och av Torarin förts till Marstrand, för sina arbetskamrater, fiskrenserskorna, om sina upplevelser
i Solberga prästgård. Hon kallar härvid skottarna konsekvent rövare.
Samma ord använda meddelarna i ett flertal traditionsuppteckningar
(nr 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21 och 25). Sagesmannen till nr 2 omtalar, att
det var två skottar, som mördade herr Arne, men då han berättar om
mordet på den lilla flickan, som sökte rädda sig genom att skänka
mördarna sin docka, kallar han dem rövare.
Att traditionen påverkat Selma Lagerlöfs ordval, är högst sannolikt.
Då Elsalill berättar om den hemska mordnatten i Solberga prästgård, slutar hon:
»— Den sista, som de dödade, var min kära fostersyster. Hon bad så
bönligt för sitt liv, och två av dem ville låta henne leva, men den tredje
sade, att alla måste dö, och han stack sin kniv i hennes hjärta.»

Denna skildring kan ha influerats av någon meddelare, som återgivit en tradition, påminnande om den i nr 13: »Men de stack ihjäl
henne med en slidkniv»; jfr skildring i nr 9: »men de skar ihjäl henne».
I andra avdelningen av det kapitel, som bär överskriften »Förföljelse», återkommer Selma Lagerlöf till mordet på Elsalills fostersyster. Här berättar Elsalill:
»— Nu tycker jag mig åter ligga på ugnsmuren, och jag ser mördarna
vid deras arbete. Ack, jag hoppades dock i det längsta, att de inte skulle
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finna min kära fostersyster, men till sist kom en av dem och drog ner
henne från muren, och när hon ville undfly, lindade han hennes hår om
sin hand och höll fast henne. Men hon låg på knä för honom och sade:
'Si min ungdom! Låt mig behålla mitt liv, så att jag får leva så länge, att.
jag lär mig begripa varför jag är kommen till världen! Jag har intet ont.
gjort dig, varför vill du då döda mig? Varför ska du neka mig att leva?'
Och han hörde inte på henne, utan dödade henne.»

Ingen av de tjugosju traditionsmeddelarna utom de av nr 24, 25.
och 27 har glömt detaljen med den lilla flickan, som velat rädda sitt
liv genom att skänka bort sin docka. Händelsen berättas i de olika
uppteckningarna med i huvudsak liknande vändningar.
Fjorton dagar efter herr Arnes död »var Torarin ute och åkte i
månskenet». Han kom därvid i samtal med en skeppare, »som låg där
med den stora galeasen fullastad av silltunnor och som hade frusit
inne i en vik nära Marstrand». Skepparen talade om för Torarin, att.
det fanns »en mängd fiskare, som just hade slutat att fånga sin sill, då.
de blev hindrade av isen att fara hem». I kapitlet »Förföljelse» ger
Selma Lagerlöf en skildring av dåtidens Marstrand: »Där rörde sig
människor i gränder och gator, där låg hamnen, som var full av
båtar och skepp, där saltades sill, där rensades fisk — — —.» Av traditionsundersökningen framgår, att mordet på solbergaprästen ägde
rum under näst sista året av 1500-talets stora sillperiod, och att två
meddelare tala om, att mordet på herr Arne ägde rum, när det var
sillfiske i Bohuslän. Då Selma Lagerlöf i sin novell omnämner sillfisket, som hade sitt centrum i Marstrand, kan hon ha varit påverkad
av den muntliga traditionen. Ingen av de skriftliga källorna nämner
sillfisket i samband med mordet på herr Arne.
I kapitlet »I rådhuskällaren» är ett av de viktigaste motiven sir
Archies ånger:
»Ty sir Archie satt ett litet stycke från de andra. Han satt tyst och
stirrade rakt framför sig, utan att dricka. Han tog ingen del i samtalet,
och när hans vänner sade något till honom, brydde han sig mestadels inte
om att svara.
Elsalill hörde, att de andra försökte att muntra upp honom. De sporde
honom varför han inte drack. De rådde honom till och med, att han skulle
gå och språka med Elsalill för att bli glad igen.
— Ni ska inte bry er om mig, sade sir Archie. Det är en annan jag
tänker på. Jämt ser jag henne framför mig, och jämt hör jag hennes röst
ju da i mina öron. — — —
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Om en stund började sir Archie åter jämra sig.
Jag ser henne alltid. Hon följer mig, vart jag går, sade han. — — —
Elsalill såg, att då den döda hade suttit och viskat ett par ögonblick
vid sir Archie, lade han ner sitt huvud i händerna och grät.
Ack, om jag dock aldrig hade funnit den unga jungfrun! sade han.
Jag ångrar intet annat, än att jag inte lät den unga jungfrun undslippa,
då hon bad mig.
De båda andra skottarna upphörde att dricka och sågo förskräckta på
sir Archie, som på detta sätt lade bort all manlighet och gav vika för
ånger. De sutto rådlösa en stund, men därpå gick en av dem fram till
disken, tog den största dryckeskanna där stod och fyllde den med rött
vin. Sedan gick han fram till sir Archie, slog honom på axeln och sade:
Drick, min bror! Herr Arnes penningar varar ännu. Så länge vi har
råd att skaffa oss sådant vin som detta, behöver inte sorgen ta makten
över oss.»

I de flesta av traditionsuppteckningarna skildras den ene skottens
ånger över mordet på den lilla flickan. Meddelaren av uppteckning
nr 2 berättar: »Några år efteråt satt skottarna på en ölkrog i Marstrand
och söp. Då blev den ene ledsen och sa': 'Det är en sak, jag 'ankar'1,
och det är, att vi slog ihjäl den lilla tösa, som ville ge oss sin docka.'
Då svarade den andre: 'Bry dig inte om det! Arnes pengar räcker nog.'»
Av traditionsundersökningen framgår, att de flesta meddelarna
berätta, att den ene mördaren ångrade sig.
Man behöver inte tvivla på att Selma Lagerlöf fått detta uppslag
från den muntliga traditionen, i synnerhet om man jämför hennes
skildring med versionen i »Chorographia bahusiensis». Där omtalas
visserligen, att den ene mördaren ångrade, att han dödat den lilla
flickan, men denna ånger visade han ej förr än omedelbart före
avrättningen. Oedman skriver:
»The (mördarna) stodo sitt Straff på Brannehög, bestående ther i, at
-the stektes eller brändes lefwandes til döds, ock skal then ene Mördaren
mäst jämrat sig ther öfwer, at han dräpte Jungrun ock ej wille skona
henne.»

I kapitlet »Sir Archies flykt» förebrår sir Archie Elsalill, att hon
förrått honom. Han och hans kamrater skulle aldrig blivit avslöjade
som mördare, eftersom de så väl förmått sopa igen alla spår vid
flykten från Solberga prästgård. Icke utan stolthet berättar sir
Archie:

1 Ångrar.
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»— Men vi for ner på isen och flydde utåt havet. — — — Vi var inte
rädda, så länge som vi såg elden låga mot skyn, men när vi såg den avta,
blev vi skrämda. Vi förstod, att det hade kommit folk tillstädes, som hade
släckt eldsvådan, och att vi skulle bli eftersatta. Då körde vi tillbaka mot,
land, där vi hade sett en åmynning med svag is. Vi lyfte penningkistan av
släden och körde framåt, tills isen brast under hästen. Då lät vi den drunkna
och sprang själva åt sidan. — — — Därpå tog vi våra skärp och fäste dem
vid kistan och började dra. Men då kistan gjorde märke i isen, gick vi i
land, kvistade av en gran och lade granris under kistan. Därpå tog vi av
oss våra skor och vandrade bort över isen utan att lämna spår efter oss.»
Till grund för denna skildring ligger den folkliga traditionen, sådan

den återgivits i uppteckning nr 15 från 1942. (Se s. 14.)
I nästan alla traditionsuppteckningarna finnas två viktiga detaljer,
som Selma Lagerlöf ignorerat. Den första är skildringen av den lilla
flickan, som gömde sig undan mördarna i skorstenspipan eller på.
ugnen, men som upptäcktes och då sökte rädda sitt liv genom att
erbjuda mördarna sin docka. Ingen av traditionsmeddelarna utom
de av nr 24, 25 och 27 har glömt att berätta därom. I femton av de
tjugosju traditionsuppteckningarna förekommer den på två ställen,
dels då man skildrar mordnatten i Solberga prästgård, dels då man
berättar om den ene skottens ånger över mordet på den lilla flickan.
I brev till mig ger Selma Lagerlöfs svägerska doktorinnan Elin Lagerlöf en fragmentarisk skildring av traditionen, sådan hon hört den
omkring år 1880. Hon skriver:
»En liten flicka smög sig upp i spiseln med sin docka på armen. Hon
erbjöd mördarna sin docka, om hon fick leva. Detta hjälpte ej. Deremot
hade en flicka krupit upp i ett skåp bakom spiseln. Der sökte de ej, och
hon blev den enda, som räddades och kom till Marstand och fick sen
plats på ett cafi3 der. En dag kom ett par utländningar in der — de voro
neml. scottar. Det poculerades värre, särskilt en av dem. Den andre satt i
'dystra tankar'. Då skrek den beskänkte: 'Vad är det med dej, vi ska
heja, så länge herr Arnes pengar vara.' Jo du, jag får aldrig någon ro,
för vi dödade den lilla flickan, som bad oss skona henne.' Detta avlyssnade servitrisen, anmälde dem, och så häktades de och skulle ha blivit
halshuggna.»
Av detta brev framgår, att händelsen med den lilla flickan, som
på ett så barnsligt sätt sökte rädda sitt liv, är det enda, som bevarats i
doktorinnan Lagerlöfs minne.
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I samtliga traditionsuppteckningar med undantag av nr 12, 14,
26 och 27 blir den mördare, som känt ånger över att han dödat den
lilla flickan, orolig, när hans kamrat tröstar honom med orden:
»Sup och drick! Arnes pengar varar än», och säger: »Tyst, tyst! Små
gr3rter har också öra.»
Varför har då Selma Lagerlöf helt förbigått dessa två detaljer, som
äro så betydelsefulla i den folkliga traditionen?
För Selma Lagerlöf är det centrala i »Herr Arnes penningar» konflikten mellan Elsalills kärlek till sir Archie och de dödas krav, att
hon, den enda överlevande från blodbadet i Solberga prästgård, skall
röja mördarna, men då kan Elsalill ej vara så liten, att man vid hennes
åsyn säger: »Små gryter har också öra», och hennes fostersyster ej så
liten, att hon leker med dockor. Elsalill måste vara så gammal, att
hon kan fatta kärlek till en man. Det är därför helt naturligt, att
Selma Lagerlöf utmönstrat dessa detaljer i sin novell.
I de flesta traditionsuppteckningarna omtalas, att mördarna, sedan
de gripits, blevo förda till Branehög, där de brändes på ett berg, som
än i dag kallas Stegelberget. Det är mycket möjligt, att Selma Lagerlöf
ämnat skriva om det straff, som ogärningsmännen i Solberga prästgård
fått utstå, eftersom hon vid sitt besök på Branehög i slutet av 1800talet även var uppe på Stegelbergeti, det berg, där mördarna enligt
traditionen blevo brända. De flesta meddelarna berätta, att skottarna,
sedan de gripits, blivit förda till Branehög för att utstå sitt straff.
Men Selma Lagerlöf har ej brytt sig om denna del av traditionen.
Elsalills uppgift är löst, i och med att hon uppdagat °gärningsmännen
och därigenom gjort det möjligt för de mördade att få ro i sina gravar.
Samtliga traditionsmeddelare, som berätta om hur knivar slipades
på Branehög, använda prepositionen i före gårdsnamnet och säga
t. ex.: »för de slipar knivar i Branehög». Men Selma Lagerlöf använder
prepositionen på och skriver: »Varför slipar de knivar på Branehög?»
För traditionsmeddelarna synes det ha varit självklart, att man slipat
knivarna på huvudgården i Branehög. Men Selma Lagerlöf låter
skottarna slipa sina knivar i en kolares stuga på Branehögs mark.
Det egendomliga är, att Selma Lagerlöf låter en kolare vara bosatt på
det skogfattiga Branehög. Gårdarna i Branehög ligga ganska nära
1 Enligt

meddelande av lantbrukaren Ivar Branehög, Branehög.
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Solberga kyrka i en dalgång med bördig jord. Branehögsgårdarna äro
typiska jordbruksgårdar och sakna skog.
Orsaken till att Selma Lagerlöf låter en kolare vara bosatt på
Branehögs ägor och förlägger slipningen av knivarna till hans stuga,
är den, att hon låtit detta moment följa med från den lilla skissen
»Hämnd får man alltid». Detta utkast är en ren fantasiskapelse utan
bestämd lokalfärg. Som tidigare omtalats, besökte Selma Lagerlöf
Branehög 1899 eller 1900. Men skissen »Hämnd får man alltid» är
skriven 1897, alltså åtminstone två år innan författarinnan närmare
undersökte de lokala förhållanden, som hon skulle beskriva i »Herr
Arnes penningar». I den korta berättelsen, som har några drag gemensamma med den muntliga traditionen, är huvudhändelsen förlagd till
Arild kolares stuga, och det är där, som Arilds hustru Tora hör, att de
tre gesäller, som hon räddat i skogen, slipa sina knivar, sedan de hört
Tora berätta om prästens rikedomar.
Selma Lagerlöf har här förfarit på samma sätt som i »Jerusalem»,
där hon låter Ingmarssönerna från »Gudsfreden» i »Osynliga länkar» bli
centralgestalter.
Då Selma Lagerlöf tog del av den muntliga traditionen, hade man
ej funnit slipstenen i grunden till det gamla huset i Branehög. Om
detta fynd hade gjorts t. ex. på 1870- eller 80-talen och berättelsen
därom hade införlivats med traditionen, är det möjligt, att Selma
Lagerlöf ej tagit upp motivet med kolaren utan låtit skottarna slipa
sina knivar på en av gårdarna i Branehög.
Doktorinnan Elin Lagerlöf skriver i sitt brev till mig: »Stoffet till
Herr Arnes penningar har hon (Selma Lagerlöf) dels läst i gamla
skrifter, dels fått muntliga uppgifter om.»
I uppsatsen »Selma Lagerlöf och folkdiktningen» framhåller Erik
Eliasson, att »den muntliga traditionens betydelse för Selma Lagerlöf
har varit oerhört stor.»1
Selma Lagerlöf har alltid haft förmågan att lyssna och städse varit
intresserad av äldres berättelser från svunna tider. I »Gösta Berlings
saga» i kapitlet »Spökhistorier» skriver hon: »Sägner har jag från
barnkammaren, där de små sutto på låga pallar kring sagoberätterskan
med det vita håret, eller från stockelden i stugan, där drängar och
1 Erik

Elirtason, a.a., s. 52.
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torpare sutto och språkade, medan ångan rykte från deras våta kläder
och de drogo knivar ur läderslidan vid halsen för att breda ut smör på
tjockt, mjukt bröd, eller från salen, där gamla herrar sutto i vaggande
gungstolar och, livade av den ångande toddyn, talade om flydda tider.»'
Uppgifterna från den folkliga traditionen om herr Arne har Selma
Lagerlöf tagit del av under 1890-talet. I slutet av förra seklet var
traditionen levande på ett helt annat sätt, än då lektor Abrahamson
gjorde sina uppteckningar. Endast en är från 1918. Nr 2 och 3 äro
upptecknade under 1920-talet, de övriga i slutet av 1930- eller början
av 1940-talet. De sagesmän, som Selma Lagerlöf avlyssnade, voro
utan tvivel mera givande än berättarna från 1900-talet. Då kunde
säkerligen en gammal och för sin bygds historia intresserad meddelare
ge lika mycket som flera på 1930- och 40-talen.

Traditionsuppteckningar
1.
I Solberga prästgård bodde det en präst, som hette Arne. Han var
förfärligt rik. Hans svärmor var sådan, att hon hade »åminnelser» av
olyckor. En kväll sa' hon: »Det händer något, för di slipar knivar i Branehög.» Hon var rädd, att det skulle gå galet för prästen, för efter vad de sa',
hade han fått sina pengar på oärligt sätt. Men prästen tog sig. inte av
något sådant. Samma kväll kom det tre skottar till Branehög och ville
låna hus. Där slipade de sina knivar. Och konstigt är det, för när de rev
ner och byggde om manhuset på Branehög, så hittade de en slipsten, just
där köket hade stått, och det var nog den stenen, som skottarna slipade
knivarna på. Frampå, natten gick skottarna till prästgården och slog
ihjäl varenda en utom en tös, som kravlade sig upp genom skorstenen.
Men den fick de korn på, och hon blev nedhalad. Då »rack» hon fram sin
vackraste docka och sade: »Den skall ni få, om jag får leva.» Men det
hjälpte inte, utan de slog ihjäl henne. Men en pojk sprang undan och räddade sig till en granngård. När alla var dödade, satte de eld på prästgården. När de sedan byggde om prästgården, hittade de förkolnade
stockar, och de var efter samma brand. Sedan seglade de iväg till Marstrand. En dag var skottarna på en krog i stan och söp. Men den ene av
dem var ledsen. Då frågade den värste, vad han sörjde över. Då sa' han,
att det var för den tösen, som de rev ner från skorstenen. Då svarade
1 Gösta
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den värste: »Sörj inte du, så länge Arnes pengar varar.» Då gick där en
liten pojk och lekte på golvet. När den, som var ledsen, fick se honom,
sa' han: »Tyst! Små grytor har också öron.» Så talade pojken om det
för kroggubben. Då blev dörrarna stängda, och skottarna blev häktade
och förda inför rätta. Domen löd på att de skulle steglas och brännas.
Sedan blev de förda till Branehög, och där länkade de fast dom med
maljer i berget. Sedan blev de brända. När plågorna var som värst, så
ropade den värste: »Dyvel häng, dävel hälp!» Då lossade maljan ur
berget, och det är nog sant, för en malja är borta och två finns ännu kvar,
för jag har själv sett dom. Så sprang den värste till Prästgårdsån och ville
släcka plågorna i vattnet. Och när de drog upp honom, så lossnade
köttet från benen. Sedan blev de rösade, och det var i närheten av Stegelberget.
Meddelare: Karl Johansson, född den 30/8 1874 på Älgön. Han
flyttade 1880 till Jörlanda. Numera bosatt i Norra Am4s. Han har
hört berättelsen efter sin mor, som var född i Källsby, Jörlanda.
Upptecknad 1918 av E. A.
2.
På 1500-talet levde det en präst i Solberga, och han hette Arne. Han
var förfärligt rik och snål. Sina pengar förvarade han i en stor kista.
Prästen hade en gammal syster. Hon drömde en natt, att de slipade
knivar i Branehög. Hon talade om det för prästen, men han brydde sig
inte om det, för han trodde på Gud. Så en kväll kom det två skottar till
Branehög och ville låna hus. På natten gick de till prästgården och dödade
alla i huset. Så var det en liten tös. Hon kröp upp i skorstenen. Där hade
hon sin docka med sig. Snart fick rövarna syn på henne och tog ner henne.
Då rack hon fram sin docka och sa': »Den ska' I få, om jag får leva.»
Men det brydde de sig inte om, utan de slog ihjäl henne. När de hade fått
tag i pengekista, tände de eld på huset och for därifrån. Men prästen tog
sitt eget blod och skrev med fingret på en golvtilja: »Jag är mördad.» Och
den tiljan brände inte opp, fast hela huset blev nerbränt. Sedan tog
skottarna de frackaste hästarna och en släde och for över Åseby kile. När
de hade kommit ett stycke ut på isen, så körde de ner i en »vindvak», och
där blev hästarna. Men kistan släpade de med sig till Marstrand.
Några år efteråt satt skottarna på en ölkrog i Marstrand och söp. Då
blev den ene ledsen och sa': »Det är en sak, jag 'ankar' och det är, att vi
slog ihjäl den lilla tösa, som ville ge oss sin docka.» Då svarade den andre:
»Bry dig inte om det! Arnes pengar räcker nog.» Då gick där en tös och
sopade på golvet. Då sa' den förste: »Tig du still! Små gryter har också
öra.» Då gick tösen in till krögaren och talade om, vad skottarna hade
sagt. Sedan ställde han om, att de blev fast. Så blev de dömda och förda
till Branehög. Där borrade de ner två maljer i berget med två kättingar i.
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Så rösade de opp en massa ved omkring. När de då hade bränt en stund,
så ropade den ene: »Du dävel, som hjälpt mig förr, hjälp mig nu med!»
Och så ryckte han till, och så rök kättingen av. Då sprang han neråt
Branehög. Så var där en, som var skarpsprungen, och han sprang efter
honom och fick fatt på honom, och då var han så bränd, att köttet ramlade från benen. Men de fick tillbaka honom igen och band fast honom.
Sedan dog han. De maljera finns kvar i berget, och det berget kallar de
Stegelberget.
Meddelare: C. A. Larsson, född den 30/6 1861 på Garete, Jörlanda.
Bosatt i Bukärr. Uppteckningen gjord 1926 av E. A.
3.
För många hundra år sedan hade de en präst i Solberga, som hette Arne.
Han var fasligt rik. Prästen hade en gammal syster, och hon drömde en
natt, att hon hörde, hur de slipade knivar i Branehög. Hon varnade
prästen, men han brydde sig inte om det. En dag kom det tre skottar till
Branehög och bad att få ligga där. De gav sig ut för att vara garvaregesäller. De frågade, om det var sant, att prästen hade så gott om pengar.
På kvällen slipade de sina knivar, och på natten gick de till prästgården
och mördade alla, som de såg. En liten tös »rack» fram sin docka och sa':
»Den dockan ska ni få, om jag får leva.» Men de dödade henne likaväl.
Men det var en liten tös, som kröp opp på ugnen och räddade sig. Sedan
satte de eld på huset. Men prästen han kröp ut och skrev på väggen:
»Mördare har gjort det.» Sedan dog han.
Sedan gick skottarna över isen till Marstrand och stannade där en tvåtre år eller mer. Sedan kom den tösen, som blev räddad, till Marstrand.
En dag, när hon gick och lekte invid krogen, fick hon höra, att den ena
av dom sa' till en, som var ledsen: »Var inte ledsen! Arnes pengar räcker
ännu.» Då sa' den andre: »Tyst, små gryter har också öra.» Då sprang
tösen och ropade: »Arnes pengar räcker ännu.» Då sa' de till tösen: »Vad
är det för prat?» Men då sa' hon: »Det satt tre karlar där inne, och en av
dom sa': 'Arnes pengar räcker ännu.'» Då anmälde de mördarna för
myndigheterna, och då blev de tagna och förda till Branehög. Där hade
de stora järnplåtar, som de lade på stenarna. Så var det maljor i berget, som
de surrade dom vid. Sedan ställde de skottarna på plåtarna, och så eldade
de under plåtarna. Då var det en, som ropade: »Du dävel, som alltid har
hjälpt mig, hjälp mig denne gången med!» Och så gjorde han ett ryck,
och länken sprang av. Så sprang han på bara benstumparna, för fötterna
var avbrända. Han sprang till Branehögs bäck, och när han kom i vattnet,
så »välte» köttet från benen. Men de fick fatt i honom och ställde opp
honom på plåten. Och sedan fick berget namnet Stegelberget.
Meddelare: Olof Mauritz Svensson, född den 26/9 1872 i Nolvik, där
han alltid bott. Uppteckningen gjord 1926 av E. A.
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Vi hade en präst här i Solberga, som var förfärligt förmögen. Han hette
Arne, och han levde för flera hundra år sedan. Prästen hade en piga, som
kunde höra, vad som tilldrog sig långt ifrån, där hon var. En dag hörde
hon, att de slipade knivar i Branehög. Hon varnade prästen, men han
brydde sig inte om det. Men en natt kom det tre skottar och mördade
prästen och alla i huset. Så var det en liten tös, som kröp upp i ugnen.
Men de fick syn på henne och halade ner henne. Då sträcke hon fram sin
docka och sa', att de skulle få den, om hon fick leva. Men det brydde de
sig inte om utan slog ihjäl henne. Sedan satte de eld på huset. Men innan
dess hade de fått tag i pengekista, och den tog de med sig. Sedan tog de
häst och släde och körde över Åseby kile till Marstrand. De körde över
på isen, men när de hade kört en stund, körde de i en vak. Där blev
hästen och släden. Men kistan tog de med sig till Marstrand. En dag satt
de på en krog. Då sade den ene, att han »ankade» på att de dödade den
lilla tösen, som ville ge dom sin docka. Då sa' den andre: »Var du inte
ledsen! Arnes pengar räcker nog ännu.» Så gick där en liten tös. Då sa'
den förste: »Tyst, tyst! Små gryter har också öra.» Då gick tösen och
talade om det. På det viset blev de tagna. Sedan tog de dom till Stegelberget vid Branehög. Där blev de bundna med kättingar vid krampor i
berget. Då var det en, som sa': »Den, som har hjälpt mig förr, kan hjälpa
mig nu.» Så gjorde han ett ryck, så kättingen rök. Så sprang han en bit,
så att köttet ramlade av benen på honom, och sedan ramlade han ner och
dog.
Meddelare: Elam Hallin, född den 12/7 1859 på Torp, Solberga.
Bosatt i Åseby. Uppteckningen gjord 1935 av E. A.

På 1400-talet levde det en prost i Solberga prästgård. Han hette Arne
och var förfärligt rik. En dag kom det två engelsmän hit till socknen.
De hade kommit med ett fartyg, som hade blivit stormdrivet hit. Först
gick de till Branehög och gömde sig i en lada. De väntade, tills det hade
blivit släckt i prästgården. Sedan gick de dit och mördade prosten, hans
hustru och en hjälppräst. En liten tös räckte fram sin docka och erbjöd
dom den. Hon trodde, att om de fick den, skulle hon få leva. Men engelsmännen brydde sig inte om hennes böner utan slog ihjäl henne. En
jungfru kröp upp i skorstenen och räddade sig. När de hade bränt upp
huset, tog de alla prästens pengar med sig. Men prästen kröp ut och skrev
på en brädbit: »Tvenne mördare.» Sedan gick engelsmännen över isen,
och jungfrun gick efter dom. När de kom till Marstrand, gick de in på en
krog. Då ångrade den ene, att han inte lät den tösen leva, som bjöd dom
sin docka. Men då svarade den andre: »Var inte ledsen! Drick du! Arnes
pengar varar än.» Då gick där en liten tö3 på golvet i krogrummet. Då sade
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den förste: »Tyst! Små grytor har också öra.» Men då hade jungfrun hunnit
fatt dom, och hon fick syn på dom och anmälde dom. Sedan blev dom
förda till Branehög, för att de skulle dö nära invid den plats, där de hade
gjort så mycket ont. Så band de dom med kättingar i krampor, som de
hade gjort fast i berget, och gjorde ett bål. Men det var en, som sade:
»Du, som har hjulpit mig förr, hjälp mig nu!» Så ryckte han i kedjan och
kom loss och sprang ner till bäcken. Sedan band de fast honom och kastade honom på elden igen.
Meddelare: Anton Torbjörnsson, född den 2/9 1874 i Vallby och bosatt
där. Han har hört berättelsen av sin farfar, som var född 1807. Uppteckningen gjord 1936 av E. A.

För många hundra år sedan levde det en kyrkoherde i Solberga, som
hette Arne. En kväll kom det två rövare till Branehög, och där slipade de
sina knivar. På natten gick de till prästgården och rövade prästens pengar.
Sedan slog de ihjäl alla i huset. Så var det en liten tös, som gömde sig i
ugnen. Men hon blev nedhalad. Då räckte hon fram sin docka och sa':
»Den ska' I få, om jag får leva.» Men det brydde de sig inte om, utan de
slog ihjäl henne. Men hjälpprästen kröp ut och skrev med sitt eget blod på
en bräda: »Två rövare har detta gjort.» Sedan satte de eld på huset och
tog prästens pengekista med sig. Så tog de häst och släde och for över isen
till Marstrand. Sedan gjorde de en vak i isen och körde ner häst och släde.
Därefter släpade de pengekista till Marstrand. Flera år efteråt satt de på
en krog i Marstrand. Då gick där en flicka på golvet. Då sa' den ene:
»Där är en sådan liten tös som den, som ville ge oss sin docka, för att hon
skulle få leva.» Då sa' den andre: »Tänk inte på det! Var du inte ledsen!
Arnes pengar varar nog ännu.» Då sa' den förste: »Tyst! Små grytor har
också öra.» Så talade tösen om det, och de blev fast, och så blev de förda
till Stegelberget i Branehög.
Meddelare: Adiel Johansson, född den 28/2 1860 i Hvitsten. Uppteckningen gjord 1936 av E. A.

I Solberga prästgård levde det för många hundra år sedan en präst, som
hette Arne. Han var farligt rik. En kväll kom det tre rövare hit. De kom
från skärgården, för det var sillfiske på den tiden. De bad att få låna
hus i Branehög. På kvällen slipade de sina knivar i Branehög. Men på
natten gick de till prästgården. Där mördade de prästen, frun, jungfrun
och en hjälppräst. En liten tös sprang opp i skorsten och gömde sig, och
hon blev räddad. Men en annan tös kunde inte gömma sig, utan hon tog
fram sin docka och sa': »Den ska' 1 få, om jag får leva.» Men det hjälpte
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inte, utan de mördade henne. Men hjälpprästen släpade sig ut på gården,
fast han var slagen i huvudet, och han skrev med sitt eget blod på en sten:
»Tre rövare.» Sedan satte de eld på huset. Innan dess hade de tagit
prästens pengekista. Sedan gick de över isen till Marstrand. En tid
efteråt kom tösen till Marstrand. En dag satt rövarna på en krog och
drack. Då sa' den ene: »Jag kan inte glömma den tösa, som bjöd oss sin
docka, och vi slog ihjäl henne likaväl.» Då sa' den andre: »Var inte ledsen,
för Arnes pengar varar allt.» Då fick den förste se tösa och sa': »Tyst!
Små gryter har också öra.» Sedan gick tösen och talade om, vad hon hade
hört, och då blev de fängslade. Sedan blev de brända på Stegelberget.
De band fast dom med maljer vid krampor i berget. Men den ena krampan
lossnade, och den, som hade ångrat sig, blev fri och fick leva.
Meddelare: Emilia Svensson, född den 26/6 1876 i Sävelycke. Bosatt
i Kode. Hon har hört berättelsen efter sin mor, Anna-Britta Persson,
född i Långeland, Solberga, 1845. Uppteckningen gjord 1937 av E. A.

För många hundra år sedan levde det en präst här i Solberga, som hette
Arne. Han var farligt rik. En kväll kom det tre rövare till Branehög och
slipade sina knivar. På natten gick de till prästgården och slog ihjäl alla,
som var i huset. Men en liten tös gick upp i skorstenen. Henne fick de syn
på, och de drog ner henne. Då sträckte hon fram sina docka och ville ge
dom den, om hon fick leva. Men de dödade henne likaväl. Sedan satte de
eld på huset och tog penningkistan. Ett par dar låg de gömda under ett
berg i Bokedalen, och därifrån gick de över isen till Marstrand. En dag
satt de på krogen. Då blev den ene ledsen. Då sa' den andre: »Drick och
var glad! Arnes pengar tål att dricka av.» Så gick där en liten tös på golvet.
Då sa' den förste: »Tyst, tyst! Små grytor har också öra.» När tösen
hörde det, talade hon om det, och så blev rövarna häktade. Sedan blev
de förda till Branehög. Där band de fast dom med kättingar och maljor
i berget. Sedan blev de brända.
Meddelare: Niklas Svensson, född den 4/5 1866 i Skålleröd, Lycka.
Vid femton års ålder flyttade han till Vallby, där han fortfarande bor.
Uppteckningen gjord 1938 av E. A.

Den äldste präst, de känner till här i Solberga, hette Arne. Han hade
en förfärlig mängd pengar, och dom hade han i en kista. Prästen hade en
gammal syster. En kväll sa' hon, att hon hörde, att de slipade knivar i
Branehög. Men de andra sa', att hon hörde fel. På natten kom det tre
rövare och dödade alla i huset. En liten tös, hon gick upp i gruva och sa':
»I ska' få min docka, om jag får leva.» Men de skar ihjäl henne. Men där
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var en gammal gumma, som gick och bad oml, och hon hade fått lägga
sig oppe på ugnen. Den såg aldrig rövarna, så hon klarade sig. Sedan
tände de eld på huset. Men den gamla kom sig ut och klarade sig. Sedan
tog de den »frackaste» hästen och en släde och la' pengekistan på den. Så
for de över isen till Marstrand. Sedan högg de en vak i isen oeh stoppade
hästen och släden i den. Men kista den släpade de till kajen i Marstrand.
En dag satt de och drack på en krog. Då var den ene ledsen och ville inte
dricka. Då frågade de honom, varför han var så ledsen. Så sa' de: »Drick
bare! Arnes pengar varar nog.» Då sa' han: »Håll käften! Små gryter har
också öra.» Så gick där en liten tös på golvet, och när hon hörde, vad de
sa', sprang hon in i köket och talade om det. Då kom de och tog dom med
ens. Sedan tog de dom till Branehög, och där satte de kättingar på dom
och band dom vid krampor i berget. Den ene ropade på fan själv: »Har
du hjulpit mig förr, så hjälp mig nu!» Då gick kättingen av, och han
sprang sin väg och skulle sig till ån. Men de fick fatt i honom och band
honom igen.
Meddelare: Kristina Andersson, född den 23/10 1867 i Saxeröd,
Romelanda. Bosatt i Aröd sedan 1883. Hon har hört berättelsen av
sin man, som var född 1852 i Aröd. Uppteckningen gjord 1939 av
E. A.
På 1400-talet levde det en fasligt rik präst i Solberga, som hette Arne.
Dit kom på natten tre skottar och mördade prästen, frun, adjunkten
och barnen. Så var det en liten tös, som kröp opp i spisen. När de fick
syn på henne, tog de ner henne. Då bjöd hon dom sin docka och sa':
»Den ska' ni få, om jag får leva.» Men de slog i alla fall ihjäl henne. Sedan
satte de eld på prästgården och for därifrån och kom till Marstrand. En dag
satt de på krogen och drack. Den ene satt där och var ledsen och sa': »De
gör mig så ont, då jag tänker på den lilla tösen, som bjöd oss sin docka.»
Då sa' den andre: »Varför hänger du huvudet? Sörj inte, så länge Arnes
pengar varar!» Så gick där en treårs tös på golvet. Då sa' den förste:
»Tyst! Små gryter har också öra.» Så talade tösen om det för sin mamma,
och hon ställde om, att de blev tagna. Sedan förde de dom till Stegelberget, och där blev de hängda och brända.
Meddelare: Charlotta Skog, född den 9/8 1860 i Guntorp. Uppteckningen gjord 1939 av E. A.

För många hundra år sedan hade vi här i Solberga en präst, som hette
Arne. Han var farligt rik. Sina pengar hade han förvarade i en kista. En
gång var han bortrest, och bara en hjälppräst och frun var hemma. På
1
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natten kom det tre skottar, och de slog ihjäl alla i huset. Men hjälpprästen
kröp ut och kom på andra sidan gärdsgården och skrev med sitt eget
blod på en bräda, hur allt var tillgått. En liten tös kröp opp i skorsten,
men den fick de nertagen. Då »rack» hon fram sin docka och bjöd dom den,
om hon fick leva. Hur det gick för henne, har jag aldrig hört. Sedan
tände de eld på huset, för att det skulle heta, att det var »brand». Sedan
gick de över isen till Marstrand. En dag satt de på krogen. Då kom den
ene till ånger och ville inte dricka. Då sa' den andre: »Sup och drick!
Arnes pengar varar än.» Så gick där en liten tös på golvet. Då sa' den
förste: »Tyst! Små gryter har också öra.» Så talade hon om det för krögaren, och så tog de dom. Och sedan blev de förda till Branehög, och där
band de dom med sina egna tarmar och brände dom.
Meddelare: Anders Eliasson, född den 25/10 1847 i Odsmåls by.
Bosatt i Hvitsten. Uppteckningen gjord 1940 av E. A.

Den rikaste präst, som har funnits i våra trakter, var en, som hette
Arne. Så sa' åtminstone de gamle. Han var kyrkoherde i Solberga. En
dag kom det tre skottar till Branehög och ville låna hus. Det fick de också.
På kvällen slipade de sina knivar. Sedan gick de till prästgården och
slog ihjäl alla, som var där. Innan de dödade prästen, skar de tungan ur
munnen på honom. Då skrev han på en sten med sitt eget blod, att han
var mördad. I prästgården var en liten tös, som hade krupit opp i ugnen.
Den fick mördarna syn på. De halade ner henne. Då »rack» hon fram sin
docka och sa', att de skulle få den, bara hon fick leva. Men det brydde
de sig inte om utan dödade henne. Så tog de prästens häst och alla hans
pengar och for över isen till Marstrand. En tid efteråt satt alla på en krog
i Marstrand och söp. Då gick där en liten tös på golvet. Hon hörde, att
den ene sa' till de andra: »Drick och var glada! Arnes pengar varar nog.»
Då sprang tösen in i köket och talade om, vad skottarna hade sagt. Då
fick de snart fatt på dom. De blev förda till Solberga. Där band de dom
med kättingar i Stegelberget vid Branehög. Då var det en av dom, som
sa': »Den, som förr har hjulpit mig, hjälp mig nu!» Så gjorde han ett ryck,
och då »smatt» kättingen av. Sedan sprang han ner till bäcken. Men då var
han så bränd, att köttet föll av benen.
Meddelare: Svante Sjöstrand, född den 12/8 1860 i Skotthed. Bosatt
i Solhem, Röd. Uppteckningen gjord 1940 av E. A.

För många hundra år sedan levde här i Solberga en fasligt rik och snål
präst, som hette Arne. Han hade en jungfru, och hon hörde, att de
slipade knivar i Branehög. Men det trodde inte prästen på. Så en kväll
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kom det tre skottar till Branehög, och där' slipade de sina knivar. På
natten gick de till prästgården, och där dödade de alla, de såg. En liten
tös kom fram till dom och räckte fram sin docka och sa': »Den ska' I få, om
jag får leva.» Men de stack ihjäl henne med en slidkniv. En piga kröp opp
på ugnen och gömde sig, och hon klarade sig. Men prästen kröp ut och
skrev med sitt eget blod på marken: »Jag är mördad.» Innan skottarna
gav sig iväg, satte de eld på huset, och det brann opp. Sedan tog de med
sig prästens alla pengar och sprang till Solbergsberget och gömde sig i en
bergsskreva, och det berget kallar de än i dag Tjuvelund. När skottarna
legat där ett par tre dagar, gav de sig över isen till Marstrand. En dag satt
de på en krog och söp. Då sa' den ene: »Jag 'ankar', att vi stack ihjäl den
lilla tösen, som ville ge oss sin docka.» Då svarade den andre: »Sup och
drick! Arnes pengar räcker nog.» Då gick där en liten tös på golvet, och
då sa' en av dom: »Tyst! Små gryter har också öra.» Sedan gick tösen
och talade om det för krögaren, och då blev det oppdagat. Sedan tog de
dom till prästgården, så att de skulle se, vad de hade gjort. Sedan förde de
dom till Stegelberget. Där satte de krampor i berget och band dom fast i
järnlänkar, och så lade de famnved runt ikring och tände på. Då var det
en, som sa': »Du, som alltid har hjulpit mig, hjälp mig nu!» Så ryckte han
sig loss och sprang till bäcken och kastade sig i. Då »välte» köttet från
armar och ben. Så tog de fast på honom och slängde honom i elden igen.
Meddelare: Hjalmar Nilsson, född den 4/10 1886 i Vallby. Bosatt
där. Han har hört berättelsen efter sin far, Nils Andersson. Uppteckningen gjord 1940 av E. A.

14.
I Solberga socken hade de för länge sedan en präst, som hette Arne.
En kväll kom det två skottar dit och ville låna hus. På natten slog de
ihjäl alla, som var i huset. Men där var en liten tös, som sträckte fram
sin docka och sa': »Den skall ni få, om jag får leva.» Men det brydde de
sig inte om utan slog ihjäl henne och satte eld på huset. Sedan for de till
Marstrand. En dag satt skottarna på krogen och rumlade om. Men den
ene var ledsen och sa': »Jag 'ankar på' att jag slog ihjäl den lilla tösen, som
ville ge mig sin docka.» Då svarade den andre: »Drick, bror! Arnes pengar
varar än.» Sedan gick tösen och talade om, vad hon hade hört. Då blev
skottarna gripna och dömda. Sedan tog de dom till Branehög, och där
blev de steglade och brända. Då plågorna var som störst, ropade den ene:
»Du som alltid har hjulpit mig, hjälp mig nu!» Men skam hjälpte honom
inte i alla fall.
Meddelare: Anders Andersson, född den 19/4 1854 i Sävelycke. Bosatt
där. Uppteckningen gjord 1941 av E. A.
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Den rikaste präst, som har levat på Inland, har vi haft här i Solberga.
När han levde, det vet jag inte, men det är flera hundra år sedan. De
gamle sa', att han hette Arne. En dag hörde de i prästgården, att de
slipade knivar i Branehög. Och mycket riktigt. En dag kom det tre skottar
till Branehög och bad att få låna hus. Sedan gick de till prästgården frampå
kvällen. När det blev mörkt, slog de ihjäl alla i huset. Men en liten tös
lovade dom sin docka, om hon fick leva. Men de slog ihjäl henne likaväl.
Sedan satte de eld på huset. Så tog de häst och släde och for över Åseby
kilo till Marstrand. När de kommit ett stycke ut på isen, högg de hål på
den och körde ner häst och släde. Sedan tog de grankaser och satte
pengekista på dom, och så gick de baklänges och drog kista ända till
Marstrand, så att alla spår skulle leda till vaken men inga därifrån.
En dag satt de på en krog, och då sa' den ene: »Vi ska' härja, så länge
Arnes pengar varar.» Så gick där en liten tös jämte dom. Då sa' den andre:
»Tyst! Små grytor har också öra.» Men tösen sprang in och sa': »Där inne
sitter några karlar och säger, att de ska' härja, så länge Arnes pengar
varar.» Då blev de tagna och förda till Stegelbäcksberget, och där band
de dom med länkar, som satt fast med maljor i berget. Och de sitter där
ännu. Så eldade de under dom. När det var som varmast, bad den ene, att
skam skulle hjälpa honom. Och då kom han loss. Men då ramlade köttet
från benen. Då tog de fast på honom igen och såg till, att han blev riktigt
dödad.
Meddelare: Axel Jansson, född den 6/12 1870 på Åseby Nordgård.
Bosatt där. Uppteckningen gjord 1942 av E. A.

I Solberga bodde det för många hundra år sedan en präst, som hette
Arne. De sa', att han var fasligt rik. Prästen hade en syster, och hon
drömde en natt, att de slipade knivar i Branehög. Hon talade om det för
sin bror, men han brydde sig inte om det. En dag kom det tre skottar till
Branehög, och där ville de låna hus. På kvällen slipade de sina knivar.
Sedan gick de till prästgården, och där mördade de alla, som fanns i
huset. Men en liten tös kröp opp i skorstenen. Den fick de syn på och drog
ner henne. När de hade dragit ner henne, plockade hon fram alla sina
dockor och bad, att hon skulle få vara i fred. Men det hjälpte inte, utan
de slog ihjäl henne. Sedan tog de prästens alla pengar, och sedan satte
de eld på huset. Skottarna kom sig över isen till Marstrand. En dag satt
de på en krog. Då var den en av dom, som var ledsen. Då fråga' den
andre, varför han var ledsen. Då sa' han: »Jag tänker på den lilla tösen,
som erbjöd alla sina leksaker, för att hon skulle få leva, men vi slog ihjäl
henne likaväl.» Då svarade den andre: »Drick du! Det är inte farligt, så
länge Arnes pengar varar.» Då gick det en liten tös på golvet. Då sa' den
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förste: »Tig still! Små grytor har också öra.» Men det var en skänkjungfru,
som uppsnappade, va de sa', och hon anmälde dom. De blev fängslade
och dömda. Därefter blev de förda till Stegelberget, och där brände de
dom. När »hedon»1 var som värst, sa' den ene: »Hör du dävel, som har hjulpit mig i alla tider, hjälp mig nu!» Då gick länken av, och han sprang till en
bäck. Där tog de honom, och han blev förd tillbaka till bålet igen.
Meddelare: Adiel Johansson, född den 14/10 1866 på Kullen, Nolby.
Bosatt i Rörtången. Uppteckningen gjord 1942 av E. A.

För många hundra år sedan bodde det en präst här i Solberga, som
hette Arne. Han var förfärligt rik, och sina pengar hade han i en kista.
En kväll kom två karlar hit till Branehög och låg här under natten. Här
skulle de ha slipat sina knivar. Frampå natten gick de till prästgården
och slog ihjäl alla förutom en liten tös, som kröp opp på ugnen, och den
fick de aldrig se. Men det var en annan tös, och hon sträckte fram sin
docka och sa': »Den ska' I få, om jag får leva.» Men de slog ihjäl henne
likaväl. Så satte de eld på prästgården. Sedan tog de med sig prästens
pengekista och kom sig över isen till Marstrand. En dag satt de på en
krog i Marstrand. Då var det en av dom, som ångrade sig, att de hade
slagit ihjäl den lilla tösen, som sträckte fram sin lilla docka och bad att få
leva. Men då sa' den andre: »Ät och drick, så länge Arnes pengar räcker!»
Då gick det en liten tös på golvet, och då sa' den förste: »Tyst! Små grytor
har också öra.» Sedan gick tösen och talade om det. Då blev de tagna och
fick sin dom, att de skulle steglas. Så förde de skottarna till Stegelberget,
för att de skulle kunna se prästgården, där de hade gjort så mycket ont.
Sedan blev de fastlänkade vid berget med krampor, men jag har då aldrig
sett dem. Sedan blev de brända. Men de svor, så att länkarna rök av dom,
och sedan sprang de till bäcken, och där dog de.
Meddelare: Selma Andersson, född den 6/6 1879 i Branehög, där hon
alltid bott. Det är inte den gård i Branehög, där gästabudet ägde
rum. Uppteckningen gjord 1942 av E. A.

För många hundra år sedan levde det en prost i Solberga, och han hette
Arne. Han var fasligt rik. En dag kom det två rövare till Branehög. På
kvällen gick de till prästgården. Där gick de in i svinstian och drog grisarna i öronen, så att de skulle skrika. Då kom de ut från prästgården,
den ene efter den andre, och så fort de kom ut, så dödade de dom. Sedan
gick rövarna in i huset. Då var där en tös, som kröp opp i skorstenen. Så
1

Hettan.
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fort de fick syn på-na, halade de ner henne. Då »rack» hon fram sin
docka och sa', att de skulle få den, om hon fick leva. Men de skar tungan
ur munnen på henne och dödade henne. Sedan tog de pengarna och gav sig
iväg. De for till Marstrand över isen. En tid efteråt var det en, som ångrade
sig. De satt i ett rum. Då sa' den ene: »Jag ångrar, att jag slog ihjäl den
lilla tösen, som ville ge oss sin docka, bara hon fick leva.» Då sa' den andre:
»Så länge vi har Arnes pengar att 'greja' oss med, klarar vi oss nog.» Då.
var där en tös, som låg i en säng i rummet. Då sa' den förste: »Tyst, tyst!
Små gryter har också öron.» Då tösen hört, vad de sa', sprang hon ut
och talade om, vad de sagt. Sedan blev rövarna tagna och förda till
Branehög. Där blev de bundna vid länkar. Då var det en, som skrek:
»Du dävel, som has hjulpet mig, hjälp mig nu!» Då brast länkarna, och
han sprang, till dess köttet ramlade av benen.
Meddelare: Amanda Andersson, född den 31/10 1881 i Hålevatten,
Jörlanda, där hon alltid bott. Uppteckningen gjord 1942 av E. A.

För många hundra år sedan levde det en präst i Solberga socken. De
sa', att han var fasligt rik. En dag kom det tre rövare till Branehög och
slipade sina knivar. På kvällen gick de till prästgården och dödade alla i
huset. Så var det en liten tös, som kröp opp i skorstenen för att gömma.
sig. När de fick syn på -na, drog de ner -na. Då räckte hon fram sin dock&
och sa': »Den ska' I få, om jag får leva.» Men de dödade henne likaväl.
Så tog de prästens alla pengar. Sedan satte de eld på prästgården. Sedan
gick de över isen till Marstrand. Så en dag satt de på en krog. Då sa' den
ene: »Jag 'ankar', att vi slog ihjäl den lilla tösen, som ville ge oss sin
docka, bara för att hon skulle få leva.» Då sa' den andre: »Drick! Herr
Arnes pengar varar än.» Då gick där en liten tös på golvet. Då sa' den
förste: »Tyst! Små, små gryter har också öra.» Men tösen sprang ut i
köket och talade om, vad karlarna hade sagt. De blev tagna på stället.
Sedan blev de förda till Branehög. Där band de dom med kättingar i
krampor i berget. Sedan lade de ved ikring och tände på. Då var det en,
som ropade: »Du dävel, som alltid har hjulpit mig, hjälp mig nu med!»
Så ryckte han i kättingen, och den gick av. Sedan sprang han ned i ån och
dränkte sig.
Meddelare: Karl Andersson, född den 16/10 1861 i Stora Bredhult.
Han har alltid bott på samma gård. Han har hört sägnen av sin far,
som också var född på samma gård. Uppteckningen gjord 1942 av
E. A.
En gång levde det en präst i Solberga, som hette Arne. Han hade gott
om pengar. En dag kom det tre rövare till Branehög, och där slipade de.
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sina knivar. På kvällen gick de till prästgården. Där slog de ihjäl alla i
huset. Men en liten tös kröp opp i skorstenen. När de fick korn på -na,
så ryckte de ner -na. Då sträckte hon fram sin docka och sa': »Den skall
I få, om jag får leva.» Men de dödade henne likaväl. Men en tös fick de
inte tag i. Sedan tog de penningkista med sig och gick över isen till Marstrand. En dag satt de på en krog och pratade. Då sa' den ene: »Jag
'ankar', att jag slog ihjäl den lilla tösen, som ville ge oss sin docka.»
Då sa' den andre: »Drick och var glad! Arnes pengar varar nog.» Då sa'
den andre: »Tyst! Små gryter har också öra.» Då hade den tösen, som
blev skonad, kommit till Marstrand, och hon var i samma rum som
rövarna och hörde, vad de sa'. Hon talade om, vad hon hört. Sedan blev
rövarna tagna och förda till Branehög. Där fäste de dom med kättingar i
krampor i berget. Då var det en, som skrek: »Du dävel, som har hjulpit
mig förr, hjälp mig nu också, så jag kommer härifrån!» Så ryckte han i
kättingarna, och de rök av. Sedan sprang han, så köttet ramlade av benen.
Meddelare: Karl Alexandersson, född den 1/3 1890 på Mossen,
Tougtorp. Bosatt där. Uppteckningen gjord 1942 av E. A.

21.
För mycket länge sedan hade de en präst i Solberga, och han hette
Arne. Han var farligt rik. En dag kom det tre rövare till Branehög. På
kvällen gick de till prästgården. De slog ihjäl alla i huset. Men en liten
tös kröp opp i skorstenen. Den fick de syn på, och henne halade de ner.
Då »rack» hon fram sin docka och sa: »Den ska I få, om jag får leva.»
Men de dödade henne i alla fall. Sedan satte de eld på huset. Men prästen
kröp ut och skrev på en bräda: »Vi är mördade.» Och den brädan brände
inte opp, fast hela huset brände ner. Sedan for de till Marstrand. De tog
pengarna med sig i en kista. En dag satt de på en krog i Marstrand och
söp. Då sa' den ene: »Jag är så ledsen, då jag tänker på den lilla tösen,
som ville ge oss sin docka, och vi dödade henne likaväl.» Då sa' den andre:
»Så länge Arnes pengar varar, så behöver vi inte vara ledsna.» Då gick
där en liten tös på golvet. Då sa' den förste: »Tyst, tyst! Små gryter har
också öra.» Då gick den lilla tösen in i köket och sa' till sin mamma: »Där
inne sitter några karlar, och en är så ledsen för att han tog livet av den
lilla tösen, som ville ge dom sin docka.» Då skickade de bud efter polisen,
och han tog rövarna, medan de satt på krogen. Sedan blev de förda till
Branehög. Där slog de krampor i berget och fäste dem vid kättingar.
Sedan brände de dom. Men den rövaren, som ångrade sig, att han dödat
den lilla flickan, han var nöjd med sitt straff.
Meddelare: Alida Johansson, född den 13/1 1877 på Gethuset,
Ranebo, där hon fortfarande bor. Uppteckningen gjord 1942 av E. A.
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När det hände, vet jag inte, men det är länge sedan. Då levde det en
präst i Solberga. Han hette herr Arne. Han var väldigt rik. Sina pengar
hade han i en stor kista. Prästen hade en syster, som varnade honom
och sa, att de slipade knivar i Branehög. Men prästen brydde sig inte om,
vad hon sa. På kvällen kom det två skottar, efter vad de sa, till prästgården och mördade prästen, systern och en ung kandidat, som prästen
hade. En flicka tog sin tillflykt till spisen och gömde sig där. Men de fick
syn på henne. Då räckte hon fram sin docka och sa: »Den ska I få, om
jag får leva.» Men det brydde de sig inte om utan slog ihjäl henne. Så var
det en flicka, som gömde sig i skorstenen, och den fick de inte tag i. Så
satte de eld på prästgården. Sedan tog de häst och släde och lade kistan
på den. Men hästen och släden dränkte de i en vindvak. Sedan släpade
de kistan till Marstrand.
En dag satt skottarna på en krog. Då sa den ene: »Jag ankar, att vi
slog ihjäl den lilla tösa.» Då sa den andre: »Drick! Herr Arnes pengar
varar allt.» Då gick där en liten tös på golvet. Då sa den förste: »Tyst,
tyst! Små gryter har också öron.» Då berättade tösa allt för krögerska,
som anmälde dom. Då blev de gripna och förda till Branehög. Där blev
de brända, och berget fick namnet Stegelberget efter det.
Meddelare: Anders Larsson, född den 21/11 1871 på Sävelycke,
Mellangård, där han alltid bott. Bonde. Uppteckningen gjord 1953
av G. A.

När jag målade i Kåred — det var före 1900 — berättade Adiel Johansson i Kåröd, att det funnits en präst i Solberga, som hetat Arne. Han
var kyrkoherde för Solberga och Marstrand, för de hörde ihop. Prästen var
fasligt rik. De sa, att han inte kommit över pengarna på ärligt vis. Sina
pengar hade han i en stor kista. Prästen hade en syster. Hon sa, att de
slipade knivar i Branehög. Men prästen brydde sig inte om det.
Så var det två skottar, som legat ute på sillfiske i Marstrand och hört
talas om att prästen hade så mycket pengar. De gick över isen till
Rörtången. Sedan gick de till Branehög, och där slipade de sina knivar.
På kvällen gav de sig av till prästgården. Där slog de ihjäl drängarna
först, för att de inte skulle hjälpa prästen. De va' tre drängar. Sedan slog
de ihjäl tre inomhus. Det var prästen, systern och en piga. Så var det en
liten tös, som kröp upp på ugnen. Den tog de ner. Hon räckte fram sin
docka och sa, att de skulle få den, om de lät henne leva. Men de slog
ihjäl henne. En annan tös kröp upp i skorstenspipan. De hade stora piper
förr. Den fick de inte tag i, utan hon blev bärgad. Sen satte de eld på
huset. Så tog de häst och släde i stallet, för ladugården gjorde de inget vid,
utan den fick stå. Penningkistan lade de på släden. Sedan dränkte de
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hästen och släden hitom Marstrand. Det var ett mindre penningskrin i
kista. Det tog de ur kista, som de drynkte. Men skrinet tog de med sig.
Så satt de en da' på krogen i Marstrand och rumlade om. Då sa' den
ene, att de skulle bryta upp. Men då sa' den andre: »Så länge Herr Arnes
pengar varar, kan vi vara här.» Då sa' den andre: »Tyst, tyst! Små gryter
har också öron.»
Då berättade tösen för krögerskan, vad de talade om sinsemellan. Sedan blev de häktade och förda till Branehög. Där blev de brända på Stegelberget. Då var det en, som tarmarna rann ut på. Då sa han: »Du dävel,
som har hjälpt mig förr, måtte väl kunna hjälpa mig nu också.» De va'
bunna med järnkättingar. Dom slet han av och sprang ner i Stegelbäcken, och där blev det slut på honom.
Meddelare: Emanuel Ljungberg, född den 16/7 1862 i Bräcketorp,
Spekeröd. 1883 blev han soldat för Jäger. Han bodde sedan på
soldattorpet, till dess han köpte eget hus i Åseby. Uppteckningen
gjord 1953 av G. A.

Det var irländare, som var i Solberga prästgård och rövade. De slog
ihjäl varenda levande. Sen gav de sig ut till Marstrand. De tog in på en
krog. De var tre. De satt och pratade sins emellan. Den ene låg det något
samvetskval över, för en flicka i prästgården hade kommit in med en
blombukett och velat ge dem. Det var en liten på fyra eller fem år, men
de hade varit så hårdhjärtade, så de hade slagit ihjäl henne också. »I hade
kunnat låta den lilla leva», sa' en av dem nu. »Tyst, små grytor har också
öron!» sa en av de andre. Det var en tjänsteflicka inne och hon hade hört,
vad de sade. Hon ut i köket och talte om det. Sen kom krigsfolk och tog
dem.
De borrade dubbar i berget och kedjade fast dem, och sen blev de
levande brända. Dubbarna lär sitta kvar i berget än.
IFGH nr 5684, s. 13. Upptecknat 1952 av C. M. Bergstrand efter
Oscar Svensson, Stenungssund, född i ödsmål 1868.

Far talte om att det kom tre stycken rövare in i prästgården i Solberga
och stal så mycket och sen tände de eld på prästgården. En tös hade farit
upp i skorsten och satt sig och hon räddade sig på så vis. Rövarna körde
därifrån och kom in i gästgivaregården i Marstrand. Där satt en liten
flicka på golvet och lekte. Och de talade sins emellan och sa': »Drick du,
än varar kyrkoherde Arnes pengar!» Då sa' en annan: »Tyst du, små grytor
ha också öron!» Och tösen talte om för sin mor: »Här sedder tre karlar inne,
och de säger så och så.»
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Det blev skickat bud efter knektar och rövarna blev fängslade. Vid
Branehögs bro hade de slagit dubbar i berget, så de inte kom någonstans.
Där skulle de brännas, men en av dem räddade sig visst, för kedjorna
gick sönder. Men de två blev brända där.
IFGH nr 5019, s. 20. Upptecknat 1945 av C. M. Bergstrand efter fru
Lotta Olsson, född omkring 1865 i Solberga. Nu boende i Vallby,
Jörlanda.

Det var en svår händelse i Solberga på 1600-talet. Prästgården brände
en natt. Det var tre karlar, som hade varit där och stulit. De hade dödat
prästen och hela familjen och drängar och pigor med. Så satte de eld
på alltihop för att ingen skulle tro annat, än att det hade varit vådeld.
Men så hade de kommit till Marstrand, och där tog de in på ett värdshus.
Där hade en av dem talat om det lilla flickebarnet, som ville ge dem
sin docka, om de ville låta henne leva. Och så hade en sagt: »Vi behöver
inte vara ledsna, så länge herr Arndts pengar varar.» Och detta hade en
piga stått och hört, och hon talade om det.
Så blev de tagna alla tre och dömda till att brännas. De brändes på ett
stort bål vid Skara å mitt mot Blåkulla, i Solberga socken. Och en av dem
ropade: »Fan, du har alltid hjälpt mig, hjälp mig nu ock!» Men han hjälpte
honom inte den gången.
IFGH nr 761, s. 22. Upptecknat 1926 av C. M. Bergstrand efter
Johan Olsson, ålderdomshemmet i Starrkärr, Västergötland, född
i Solberga 1836.

I Solberga socken finns en avrättsplats. Strigelberget heter platsen.
Det var en hel prästfamilj, som blev mördad en natt. När de hade mördat
familjen, så tände de eld på prästgården för att de skulle sopa igen spåren.
Men det fanns en fosterflicka i familjen. Hon hade gömt sig på ommen.
Hon orkade smyga sig därifrån. När mördarna kom in på ett ställe, där
hon var, så kände hon igen dem och utpekade dem. Så blev de tagna och
halshuggna på Strigelberget. Detta berg ligger strax utanför Solberga
kyrka.
IFGH nr 5419, s. 18. Upptecknat 1942 av Ragnar Nilsson efter
Hiliner Pettersson, arbetare, Kungälv, född 1877.
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lUsuir-W

L'assa,ssinat du pasteur de Solberga, Messire Arne, selon la tradition
°rale et la nouvelle de Selma Lagerlöf : « Les &us de Messire Arne »
par

GUNNEL ABRAHAMSON

En 1586, perirent assassines, Messire Arne, pasteur å Solberga dans
le sud de la province de Bohuslän, sa famille et tous ses gens. Le
souvenir de ce crime est reste vivant dans la region jusque vers le
milieu du XX' siåele. Les notes les plus precieuses de cette tradition sont celles qui furent prisas entre 1918 et 1942 par Erik Abrahamson, docteur ås lettres. Pour effectuer ce travail, il se servait
uniquement de narrateurs ignorant la nouvelle de Selma Lagerlöf :
« Les ecus de Messire Arne ».
Dans la revue Niedersachsen de 1917-1918, Wilhelm Breves supposa
que Selma Lagerlöf, en ecrivant « Les ecus de Messire Arne », aurait
ete influencee par le conte « Grosslinteln » d'Aug. Freudenthal, paru
dans l'Aus Niedersachsen, II. L'auteur repondit dans la meme revue
qu'elle ne connaissait pas ce conte allernand et que sa source avait
e-te la Chorographia Bohusiensis d'CEdman, datant de 1746, dans laquelle se trouve une description de l'assassinat de Messire Arne, notee
d'apres le recit de « gambla män » (vieils gens).
En comparant la narration d'CEdman avec cello de Selma Lagerlöf,
on constate que Pecrivain, dans « Les *Sous de Messire Arne », a apporte å son recit un certain nombre d'elements differents, lesquels se
retrouvent dans la tradition orale. Les details qui vont suivre, pris
4 — 61153048 Svenska Landsmål 1961
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dans la nouvelle de Selma Lagerlöf, existent dans la tradition mais
ne se trouvent pas chez CEdman. Messire Arne est marie, il a trois
valets de ferme, il est tres riche et garde dans un grand coffre ses
ecus qu'il a acquis de fa9on malhonnete. Le pasteur est prevenu du
malheur qui allait arriver par le pressentiment d'une femme. Lorsque
les assassins ont accompli leur crime, le pasteur auxiliaire reussit
å se trainer dehors pour donner l'alarme. Une des vietimes, une fillette, est tuee d'un coup de couteau. De fa9on å ce quo les traces
laissees par le transport, ne revelent point l'endroit oh le coffre aux
ecus est transporte, il est traine sur la glace å l'aide de branches de
sapin jusqu'å Marstrand, le centre de la peehe aux harengs dans
le Bohuslän, å cette epoque. Un jour les assassins se trouvant dans
une taverne de la ville, l'un d'eux est pris de remords å la pensee
d'avoir tue la fillette qui lm demandait gråee. Un autre lui repond
alors : « Bois, mon frere! les ecus d'Arne durent encore. »
Presque toutes les notes de cette tradition ont deux elements importants qui ne se retrouvent pas dans la nouvelle de Selma Lagerlöf.
Le premier est le recit d'une petite fille qui se cache des assassins
dans le conduit de la cheminee ou dans le four, et qui, decouverte,
essaye de sauver sa vie en leur offrant sa poupee. Le second element
est im detail dans la scene de la taveme dont on parle ei-dessus. Au
moment oh l'assassin repentant est convie å boire, apercevant une
petite fille dans la piece il dit : « Chut! ehut! les petites marmites
ont aussi des oreilles. »
Pourquoi Selma Lagerlöf omet-elle ces details? Le conflit entre
l'amour d'Elsalill pour Sir Archie et Pobligation morale dans laquelle
olle se trouve vis å vis des morts de demasquer les assassins, constituent
pour Selma Lagerlöf les elements essentiels autour desquels est båti
« Les ecus de Messire Arne ». Dans ces conditions, ni olle ni sa sceur
adoptive ne peuvent etre aussi jeunes que la tradition orale le veut.
Elsalill doit etre d'un åge suffisant pour pouvoir aimer un homme.
Le frere de Selma Lagerlöf, Daniel, etait medecin å Kungälv, situe
15 kilometres de Peglise de Solberga. Entre 1891 et 1892 Pecrivain sejourna chez son fråre. A deux ou trois reprises elle visita Källsby
dont le proprietaire etait le beau-påre de son frere, Erland Gottfrid
Röring. Cette propriete est situee å Jörlanda, une commune voisine
de Solberga. Pendant ces visites olle eut l'occasion de rencontrer des
narrateurs fideles des traditions populaires, entre autres im ami du
proprietaire de Källsby, Adiel Johansson de Kåröd. Celui-ei a raconte
l'assassinat de Messire Arne au reda,cteur de la note n° 23. Plus tard
dans la decade de 1890 Selma Lagerlöf fut egalement Phete de son
frere å Kungälv. De lå elle entreprenait des excursions dans les environs. Entre autres endroits olle visita Branehög et Stegelberget oh,
selon la tradition, les assassins de Messire Arne furent executes.

The Tape Recording of Dialect for Linguistic
Sound Archives
Some experiences and views connected with recording
work in Sweden
BY FOLKE HEDBLOM

The following account is written at the request of the International
Conference of Directors of Linguistic Sound Archives in Vienna in May
1960, where I gave a lecture on this subject. I am weil aware that my
account and views on the subject suffer from a certain bias, as my
experiences are wholly confined to Sweden. Methods and technique
must differ in countries with other geographical, cultural and linguistic
conditions. But certain aspects are however common to all, especially
in the technical field, and the following may be a help to those
countries in which recording archives are still in the process of being
established.
My account is primarily concerned with recordings of free, current,
colloquial language, which are made for preservation in public
archives, and intended for linguistic and phonetic research. Where
relevant, it should also be of use for the recordings made for other
purposes, folkloristic and musical, for instance.
The main emphasis has been laid on the actual recording, its method
and technique. I shall not be dealing at all with the cataloguing of
the phonogram collections, which must be carried out according to the
particular aims and needs of each institute. Nor shall I deal at any
length with the question of preservation and storage. This side of
the work has been thoroughly treated in a recently published American
analysis. On the whole I can chief ly confine myself here to referring
to its main results. The transcribing of phonograms is also a subject
which really has little to do with the actual recording work or eollec-
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tion of material. It pertains to the analysis and editing of the
collected material. But it is so intimately connected with recording
that one feels entitled to say that the phonogram is not ready for
final inclusion in the archives until a written copy of it, at least
in broad transcription, exists.
Another subject which is at present being investigated, and which
will be dealt with later, is the question of legal protection against
unauthorized use of phonograms.
My aim in this article has not been to give an all-round, exhaustive account of the many and various problems connected
with recording work. I have only intended to elucidate certain
aspects of the subject from my own experience, those which seem to
me to be of special importance. As far as the technical equipment is
concerned I confine myself to certain general advice and suggestions
about quality and international stan.dardization. My account is written for humanists, not for engineers. Those who, are interested in
further technical details may consult the special literature in this
field.

I. The method of dialect recording
We shall not go into any details regarding the principles followed in
choosing the speaker. These depend entirely on the work and research
plans of the individual institutions. In the recordings which have
been made and are made by most dialect archives in Europe, the
geographical point of view has been the dominant one in planning
the work, and typical representatives of the dialectal area, village,
parish, district, town, respectively, are generally used as speakers.
The linguistic usage characteristic of the area, the features which
differentiate it from the language of other villages, parishes etc.,
are most often to be found in older, linguistically conservative
people who speak the dialect in an old-fashioned, fast-disappearing form. An entirely monolingual speaker is preferable, one who
only speaks dialect, and cannot speak the standard language (the
literary language, the standardized norm), who has always lived
in the same speech environment and who is practically unable to
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alter his linguistic habits when he talks to people outside his own
linguistic milieu. It is becoming increasingly difficult to find such
truly monolingual dialect speakers in this age of faster and more
effective linguistic standardization brought about through widespread schooling, extended intellectual and material communications,
social and political changes. In many cases we have to be satisfied
with those who can speak in more than one way, both dialect and a
more or less standardized language.
It is however quite clear to most people that the archives should
not allow dialects to be represented in their collections solely by the
voices of old men and old women. Dialect speakers of different ages,
social standing, childhood environment, family, profession etc., must
be represented. At this point, social aspects of language have to be
taken into account. We should, moreover, pay attention to the continual changes in the dialects with the numerous transitional forms
between dialect and the standard language. In order to gain a complete picture of the speech habits prevailing in a certain linguistic
community ("communauté communicative"), there should as far as
possible be samples to show how the individual alters his speech
when he changes to another linguistic milieu in accordance with the
people he meets, and with the circumstances prevailing.1 Of course,
every linguistic community should be represented in the archives by
more than one speaker of either sex.
On the whole, the linguistic phonogram archives should be able to
provide material which from a regional no less than a social point of
view affords as complete and varied a picture as possible of the speech
of the country at a certain time. In the interest of synchrony it is
further desirable that the recording program should be carried out
within a limited period of time and that it should be possible to repeat
it after a certain interval, for instance a few decades, so that any
changes which have taken place will be documented. — The extent to
which such a comprehensive program can be realized depends of
course on the financial and other resources available to the archives.
The following account is based primarily on experiences of recording
elderly dialect speakers in the country, people who have lived in one
1 cf.

Zabrocki 1958 p. 7-8.
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place all the time and who are linguistically conservative. The
language we have attempted to capture is that which the speaker
uses in his or her normal, everyday home and working environment,
which is as a rule confined to a certain farm, village, parish or corresponding district, in other words his or her normal "communaut6
communicative"1 without any alterations caused by the recording
situation, such as modernizations or archaizations.
1. The speech situation

In order to pick up the true linguistic usage of the speaker through
the microphone, one must work in a genuine speech situation. The
most essential task of the leader of the recording expedition is to
obtain such a situation. The value of the recording and the phonogram
as an authentic document is based primarily on the speech situation.
In other words, the speaker must not act, hold speeches, or lecture at
the microphone. As far as it is practically possible, the speaker should
react at the microphone in the same way as he does when he talks to or
relates stores to people in his o wn everyday milieu.
There are scholars, particularly among those who have little or no
personal experience of recording in the field who consider such a
completely genuine recording situation to be unobtainable, if the
speaker is conscious of the presence of the microphone. My colleagues and I also held this opinion in the middle of the 1930's before
we had really started on our fieldwork. We often took great pains to
hide the microphone from the speaker and tried to make the recording
without his knowledge. It was also necessary at that time in many
cases because the microphone was an unfamiliar, frightening object
to most people and was nearly always large and elumsy. If we were
unable to hide it we tried to make people believe that the apparatus
was an instrument used to check the electrie light current, a new sort
of radio or something similar. But nowadays most people have had
their voices recorded on a tape recorder at one time or another and
are not frightened of the apparatus. Moreover, the present-day field
microphones are small and do not attract attention. The tape recorder
itself need not be visible at all; it may be in the car or in another
i cf. Zabrocki 1960 p. 4.
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room. Nowadays it is the behaviour of the leader of the recording
expedition and his assistants which determines the speech situation
rather than the presence of a little microphone which is not at all
noticeable and which is soon forgotten.
As soon as we had gained some practical experience we realized
that people in the rural milieu in which we worked were influenced
to little or no extent by the presence of the microphone. And during
the 25 years which have passed since then we have been continually
amazed at how easy and friction-free most recordings prove to be.
Many colleagues in different countries have had the same experience.1
This is true of the great maj ority of recordings which have been
made in Sweden so far, the recording of dialect-speaking people in the
country in their everyday environment. It is obvious however that
hidden microphones are necessary for recordings of a special kind, e.g.
those which aim to record how a farmer alters Ms way of speaking in
the shop, when he goes into the town, talks to the summer-guests,
talks confidentially to a relative etc. This may also be necessary for
certain sensitive individuals who are liable to stage-fright. I have
come across some people who have been quite paralyzed at the sight
of a microphone. But in the majority of cases there is no fear of this
happening. If the leader of the expedition and his assistants behave
in the right way the speaker will become engrossed in the topic of
conversation and in his enthusiasm as a narrator he will completely
forget the presence of the microphone. Any statement implying that a
text which is recorded by a speaker who is aware of the presence of
the microphone is for this reason of less documentary valne than a
text recorded without the speaker's knowledge is incorrect and is
proof of an insufficient knowledge of fieldwork on the part of whoever
makes this statement. Everything depends here on who the speaker is
and on the behaviour of the recording leader. If it is not necessary, a
hidden microphone should not be used. In most cases, this type of
phonogram is no better than one recorded with the speaker's knowledge, when the microphone situation is as it should be. The practical
difficulties are often considerable; it is hard to obtain the right microphone distance, there may be an echo, noise or voiee disturbances in
1 Hammarström

1953 p. 22, Hegedtis 1956 p. 251.
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the background and other technical problems. As a rule, when working
with a hidden microphone, one has to be satisfied with a less perfect
technical quality in the phonogram.
Nowadays it is advisable on the whole to make it clear to the speaker
and his family from the start that this is not a radio programme or a
newspaper interview. Very often the speaker himself or someone of
his acquaintance has had unfortunate experiences with irresponsible
journalists or radio people. If the speaker suspects that what he says
will be made public, it is obvious that he will be careful and think
before he says anything. In this case his style will lack spontaneity.
Sometimes it has proved useful to let the speaker hear his own voice.
Formerly we often used to play back some of the discs to the speaker
and his or her family af ter the recording. The reactions of the speakers
were different. Some of them were delighted and proud and were
animated to tell more; others on the contrary were disappointed or
frightened and promised never to speak anything more into such a
nasty apparatus. Nowadays, when small tape recorders are common
all over the country and a good deal of the speakers have already
heard their own voices, we comparatively seldom play back to the
speakers.
If the speaker has been promised that his recording will only be
used for research purposes, it is of course up to the archive's "codex
ethicus" to see that this promise is strictly adhered to.
2. The leader of the recording expedition and the local guide
We cannot give any detailed prescription on how to go about
obtaining these speech and behaviour situations, which form the most
important part of recording work and which constitute a conditio
sine qua non for obtaining a completely acceptable phonogram. One
situation is never quite like another; they vary continually in respect
of people, places and occasions. What can be gained from a certain
situation entirely depends on how suitable the recording leader is for
this work. It is obvious that the leader of a dialect recording should be
thoroughly acquainted with the dialect of the district and in addition
lie should know the district, its people, and its intellectual and material
culture. But it is just as important that the person who leads the
conversation at the microphone has the right personal qualities;
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otherwise his linguistic knowledge will be of no use. He or she must
definitely be a popular person in the best sense of the word, a person
who can adapt himself immediately to the speaker's milieu and who
finds it easy to mix with people of different kinds. Ile must have
imagination, be quick-witted and flexible. He must be able to take
opportunities as they come and to improvise. Ile should be able to
create an atmosphere of confidence and sympathy, of interest and of
inspiration for the storyteller. The ideal recording leader can go into
a farm as a stranger and come out of it as a friend for life.
But of course it is impossible to obtain a leader with all these
learned qualifications and practical skill besides, for every little
dialect area. We may perhaps have to be satisfied with a dialect
expert with suitable personal qualities although he may not have
much local knowledge. In these cases it has proved practicable to
have a cicerone or guide in each place, a person living in the area
who is interested in the language and popular culture there, and who
may know the speaker well, possibly a relation or a good friend of
his or anyhow someone who is on good terms with him. The guide
will make all the introductions and his presence gives the speaker
a guarantee that the whole thing is not a trick, a newspaper article,
or radio broadcast, in fact nothing of which he needs to be afraid.
The recording leader becomes acquainted with the speaker and can
start recording much more quickly if he has a guide with him.
But one must make sure that whoever volunteers to act as guide
is the right person. Some years ago, I happened to have a guide
who was known for his great interest in the old popular culture of the
district in which I was recording. The first speaker we visited proved
to be rather unenthusiastic however, and only answered in monosyllables. We soon broke off and the guide went out. The speaker said
to me: "I would be very willing to talk to you but not when you have
people like that with you. You are welcome to come back, but come
by yourself next time!" I did not know until afterwards that the guide
was known to be a habitual drunkard, while the speaker was a strict
moralist!—At our last recording this autumn (1960) we experienced
exactly the opposite. The speaker's daughter accompanied us as a
guide. She was very helpful and interested in the recording. But her
father didn't seem to be as enthusiastic and talkative as we expected.
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Later on we got to know that this lively and light-hearted man always
felt embarrassed in the presence of his strictly religious and moral
daughter. A new attempt without a guide gave an excellent result!
3. The interviewer's language
It has been claimed that it is absolutely necessary for the interviewer to speak in the same dialect as the speaker at the recording.
Every remark in the standard language or in a dialect other than that
of the speaker will affect him and make his speech usage false and
unreliable. Others on the other hand have said that, while it is of
course desirable for the interviewer to be master of the speaker's
dialect, one should not exaggerate the importance of this. The question is not one which can be answered by a simple yes or no. It
depends entirely on the character of the speaker and also on his
linguistie knowledge.
The problem is most easily solved in districts where the dialect
differs to a great extent from the standard language, and where it is
in fact quite incomprehensible to an outsider, as is the case in some
parts of Sweden. If the interviewer does not know the dialect, he will
not be able to understand the answers he gets and any normal conversation will be quite out of the question. We are not thinking of certain
specific cases, such as when for instance a hitherto unknown negro
language in Africa is being recorded and where the interviewer and
the speaker only understand eaeh other with the help of a third
language. There are scarcely any monolingual dialect speakers in
Sweden today, and nearly everyone is able to speak Standard Swedish
more or less coloured by his own dialect. We consider that, to obtain
the most genuine dialect possible, the Swedish interviewer should
even in these cases be able to speak the dialect idiomatically in order
not to think in the standard language and then give a rather scanty
dialect translation, which may have a harmful effect on the speaker.
The question of how much the speaker alters his way of speaking
according to the interviewer does not only apply to dialect speakers,
but is of a general nature: How far does one adapt one's language to
conform to that of the person one is speaking to? That one does so to
a greater or lesser extent is quite clear. There appears to have been
very little research done on the ways in which people alter their
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speech and which patterns they follow, however. The changes are of
course cormected with the cultural level and the personal disposition
of the person concerned. The latter is of no little importance here.
The type of person who has difficulty in learning foreign languages
does not change his own linguistic habits so easily. He finds it difficult
to imitate and feels ridiculous in doing so. There are many such
types of course, even among eminent linguistic scholars. We have
examples among our reconlings, showing both how the speaker expresses himself when he is unaware of the presence of the microphone
and when there are no strangers present, and also how he speaks when
questioned by the interviewer. In some of these cases the difference is
scarcely noticeable and in others it is very marked.
In another cormection I have described how one female speaker
was so sensitive to the presence of the stranger leading the recording
in the room that she altered her speech to the standard way of
expression, in spite of the fact that the leader did not actually take
part in the conversation, but was only listening. When he went away
and she was left alone with the interviewer who was a man from
the same parish, she returned to her normal way of speaking. In
contrast, there are cases where the speaker clearly does not "improve"
his language in any way in spite of the interviewer's using the standard
language. The speaker here is one of those people who find it hard to
imitate, and who can only alter their language habits with great
difficulty. One or two easily distinguishable features from the standard
language have no significance here.
To sum up, it may be said that as it is impossible in most cases to
know in advance how the speaker is going to react, the interviewer
should speak the same dialect as the speaker. Deviations from this
rule should be considered as emergency measures.
4. Questioning technigue
It sometimes happens that the interviewer begins the recording
by introducing the speaker at the microphone in more or less the same
way as a number of radio reporters usually do, e.g.: "We are now at the
home of Farmer Johan L. in A. village, in B. province. Johan L. was
bom here on the farm in 1880, as were his father and his grandfather
. First of all we'!! ask Johan
before him. His mother came from
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about haymaking in this village during his childhood." The danger
of this is that Johan is affected by the lecturing tone of the interviewer
and continues in the same tone himself, taking the role of lecturer and
aeting, rather than talking in his normal manner. In this way the
natural conversational situation is destroyed. The introductory, relaxed chatting between the interviewer, guide and speaker should
merge into the actual recording without the speaker noticing anything.
In the days when we in Sweden made direct recordings on the grammophone, the technician in the ear used to give a signal on the hooter
when he had the apparatus ready for the record ing This signal was
answered by the word "All clear" or something like that said by
the interviewer through the microphone, and then the engraving of
the gramophone dis° began. But sometimes the technician started.
engraving earlier as soon as he saw that the conversation had got
going properly and then he gave no signal. When we listen to records
from that period we first hear a natural relaxed conversation between
the speaker and his guests. But suddenly the interviewer is heard to
shout over the microphone: "Are you ready out there in the ear?"
Then there is the sound of the hooter, the interviewer says "All clear"
and asks: "Tell us how they harvested rye in your childhood". Upon
which the speaker answers in a self-conscious, lecturing tone: "Well,
when I was a child, they did not have the same method as now ..."
etc. And then it takes some time before the natural, relaxed, conversational tone which we heard at the beginning of the recording comes
back, if it ever does so. We soon stopped exchanging signals between
the technician and the interviewer.
Thus, the introductory chat which is natural and genuine in the
visiting-situation should merge gently and easily into the actual
recording without the speaker noticing any transition. If introductory
details of the speaker are required on the tape, it is most suitable to
make this recording afterwards.
Moreover the interviewer must keep a check on what he says himself so that his questions and other remarks do not have a negative
effect on the speaker and on the quality of the recording. Here are
some simple practical rules applying only to recordings of free, conversational or narrative language.
a. Never interrupt the speaker! Indeed, the interviewer is committing
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one of his worst sins if he can't stop interrupting the speaker all the
time. Ile must not do so. Once the speaker gets going, he should be
allowed to continue until he has finished, however interesting a
question occurs to the interviewer in connection with that the speaker
is saying. Only when the speaker stops talking may the interviewer
put his next question. Otherwise the text on the tape will seem disjointed and the places where the interviewer is interrupting Mm will
be impossible to analyse and therefore worthless.
Connected with the above is the next rule for the interviewer. Do not try to force the speaker to keep strictly to the subject under
discussion, however interesting it may seem to you! Ile will often
digress, associations will lead Mm to other reminiscences. Let Mm
talk about what he likes. Ile may have some interesting things to
relate. His language will also be best if he can talk about things he is
interested in and he will give you some new subjects and suggestions for questions. When the speaker has said what he wants, it is
your tum to put your questions and give him a chance to provide the
factual information you want.
The interviewer should follow the normal pedagogical rules for
que,stioning. Don't jump between widely differing fields in your
questions. If the speaker is talking about Christmas celebrations,
the interviewer should not suddenly put in a question on ploughing.
See that the questions merge into one another so that the speaker does
not und it difficult to follow.
Make your questions short and simple. Do not formulate them in
such a way that they can be answered with a simple yes or no. Do not
persist in asking old people about exact dates and names. They often
find it difficult to remember dates and fall into silence or mumble
while they search their memories. Do not ask: "When did the first
mowing machines come to the parish?" or something like that. Ask
instead for instance "How did they cut hay in your childhood: I
suppose there must have been mowing machines then?" Then he
does not have to search his memory and it is easier to carry on the
conversation.
Do not talk unnecessarily! During the recordings the interviewer
should keep a check on what he says. ile should not talk if it is not
necessary. It is often extremely irritating for those listening to the
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loudspeaker, if the speaker's narrative is continuously accompanied
by the interviewer's fussy "really", "I say" etc. Ile should be
economical with his really's; it is quite sufficient to nod in agreement
now and then, to look interested or to smile, and this will give the
narrator all the encouragement he needs during the conversation..
This advice should not however be taken so literally that the conversation becomes unnatural. It is the unnecessary talking on the part of
the interviewer that should be avoided. Unfortunately there are far
too many cases where the interviewer becomes so enthusiastic that
he talks most and the narrator can scarcely get a word in edgeways.
The interviewer must also be versed in the art of keeping silent.
The choice of topic is of great importance for the speaker's
linguistic usage. It is fairly obvious that when talking about old time
agriculture, eattle-breeding, social conditions, customs, supdstition,
fairy tales etc., an elderly speaker not only uses different words
but also different expressions, syntax, and style than when he speaks
of modern things like tractors, motor-ears, radio, or about schooling,
religion and so on. In the latter cases his speech is dominated by the
language habits and vocabulary of the modern milieu, that is, by
the standard language. In order to gain a complete and varied picture
of the speaker's language habits, the interviewer should deal with
many different subjects within his sphere of interests.
It is also necessary to see that the recordings of conversational
or narrative language do not become stereotyped in stylistic and syntactical
respect. In another connection I have mentioned an interested Northern Swedish farmer who once accompanied me as a guide and who
in each cottage started off very lively and spontaneous eonversations
about relations and friends, their families, illnesses, finances and
other similar gossip. It later appeared that it was these very varied
recordings which provided the richest material for syntax scholars,
while the straightforward descriptions of farming life in the old days,
evenly related in the past tense, were more monotonous and contained
very little evidenee of any constructions which do not occur frequently
in normal narrative language.
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5. Many speakers at the same time
As a rule it is best to use the tfte-å-tåte technique, with only one
speaker, or possibly two who feel at home with eaeh other. The
atmosphere will be quieter and more intimate than if there are several
people. But sometimes a narrator needs the stimulation of an interested audience in order to obtain the right atmosphere. Ile needs
to see the varying expressions on their faces, of interest, agreement
or objection. I particularly remember a recording among the Lapps
in Northern Sweden. The speaker brought with Mm a large number of
his friends and relations to the schoolmaster's house where we were
staying. They filled the room, the hall and the steps outside. The
speaker's account of the poverty of his childhood moved them
visibly, they listened hushed and in silence, and we noticed how the
atmosphere became more and more intense. A number of Lapps
were inspired and crowded around the microphone in order to relate
their experiences. They were allowed to, one after another. The rest
of the company did not disturb them, but just listened. We obtained
fine results that evening.
But in most cases we have not met sueh a good listening behaviour
as among these nomad people. We have sometimes obtained the
following situation, after inviting a number of talkative people in
for the evening and arranging coffee or some other refreshments for
them. There is a genuine, relaxed atmosphere and they stimulate
each other whjle relating, with the result that the anecdotes flow
amidst peals of laughter. But one should remember that it is not easy
to record such a situation. It never sounds as good on tape as it does
in reality. It is difficult to hear what the speaker is saying, when they
are all talking at the same time, when the clinking of coffee cups
sounds louder than the voices in the recording and when the distance
from the microphone is often too great and the peals of laughter too
long drawn out. In this case the leader of the recording expedition
must be particularly careful about technical details, move the microphone towards the person who is speaking (if the expedition is not so
weil equipped that there is more than one microphone), encourage the
best speaker and quieten the others, eliminating the disturbing factors
as weil as he can without harming the genuineness of the situation.
After that, one must be satisfied if at least certain parts of the tape
are fit for use.
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6. The recording premises
As a rule, the recording should be made indoors. Sometimes, however,
it may be necessary to make it out of doors although this is more
difficult as far as the acoustics are concerned. Among other things
one should choose a well-sheltered place where the recording is not
disturbed by the sound of the wind in the trees and bushes, dogs
barking, birds twittering, the noise of traffic etc. (These "noises" are
intensified in the apparatus more than the sound of voices, see below.)
Even a very light breeze can cause a great deal of noise through the
microphone. It sounds through the loudspeaker just like a storm at a
distance! The microphone should ideally be fitted with the special
wind shields that the radio-people normally use. If one sits close to a
wall protected from the wind, at an angle between the houses or some
similarly sheltered place, the results are often satisfactory in any case.
The distance from the microphone should in such eases be kept
fairly short.
If the recording is being made indoors, the main rule is that the
speaker should be in the room where he feels most comfortable, that
is, his normal place in the farm where he lives, whether it be on the
edge of the bed in the attic, or by the chopping-block in the woodshed. To move him to a strange milieu, to another farm, a hotel
room, or a school is as a rule unsuitable and has often caused the
speaker to feel strange and ill at ease. If one is not dependent on the
electric light current, it is a good idea to make the recording on the
spot where one meets the speaker, in a hay-loft, a fisherman's shed or
out in the fields.
A condition for this is that the recording premises are not unsuitable
from an acoustic point of view. We have all heard what it sounds like
on the radio when interviews are held outside the studio, for instance
in big rooms with bare, hard walls, or in corridors and suchlike. The
sound is hard and we can hear how the room echoes. It is always more
difficult to avoid an echo in stone-houses than in wooden houses. The
speaker ought preferably to sit in a small room, where the echo is
muffled by soft carpets, drapery, beds, sofas and other large pieces
of furniture, for example.
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Noises

When the radio-lecturer turns over the pages of his man.uscript, he
does so carefully, of course, and in most cases he cannot hear them
rustle. But over the loudspeaker, we can hear them quite clearly.
This sort of sound, so-called "noise", is proportionally exaggerated
through the microphone to a much greater extent than speech-sounds.
One should therefore make sure that everything is quiet in the
recording room. The clatter of dishes or cooking utensils, creaking
doors and chairs, ticking clocks etc. sound much louder via the microphone than they do in reality. Some people may think that the recording seems more alive if there is for instance a housewife washing the
dishes in the background. But these sound-effects are tiring when one
has to sit and listen to the recording a great many times when writing
it out and analysing it. They are merely disturbing and make it
difficult to listen to the recording.
The length of the recording

From many points of view it is important that the recordings should
not be too short. A scholar searching for evidence of certain features,
which may not occur very frequently in the language, needs long
texts. This has been shown to be the case with syntactical features
among others. In fact it is probably not a good idea at all to fix a
length of time for the recording in advance. The Swedish recordings
usually last between i an hour and an hour. As a rule the speaker has
not been able to go on any longer. But this varies a good deal. Recordings which are interesting from the point of view of subject
matter have sometimes lasted for several hours. As the speaker usually gets better and better, particularly as far as style and syntax
are concerned, during the progress of the recording, it is not suitable
to break off after a certain number of minutes which has been decided
in advance. It is better to record too much and it is always possible
to erase what one does not want to keep in the archive.
The choice of speakers

In the districts where one of the recording institution's trained
assistants knows the population, the choice of suitable speakers does
not normally cause any trouble, but in other places one is obliged to
rely on help from interested laymen sueh as teachers, clergymen,
5 — 60153048 Sv. Landsmål 1961
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local administration employees etc. In our experience, these people
have found it very diffieult to estimate the suitability of the suggested
speakers from a linguistie point of view. It is much easier to get hold
of people who are good talkers vvithout taking their linguistic representativeness into eonsideration. Sometimes the recording ear has
had to drive around all day without finding any of the suggested
speakers suitable. A safer way out is to let an experienced dialect
scholar travel in advance and pay short visits to the people who have
been suggested, to find out whether they are suitable. Alter this, the
recording ear and the technicians can go to the place and those chosen
are recorded. The scholar mentioned, who is then already acquainted
with the speakers, can act as interviewer. In this way much valuable
time has been saved and the average quality of the recorclings has
been bette r.
This only applies to recordings using professional technique, a
recording ear and technicians. If a dialect scholar travels alone with
a small domestie tape-recorder this partieular problem does not anse.
As a rule the speakers themselves should not be told in advance
about the recording. In cases where this has happened we have been
met on our arrival at the farm either by someone suffering from stagefight or by a well-prepared lecturer, sometimes even with a manuscript in his hand! If the person to be recorded is elderly, living with
his children or other relatives, it may be a good idea to get in toueh
with one of his relatives to secure their loyal cooperation.
But it has also happened that a speaker has asked for a day or two
to think things over, and to call to mind details of what he or she
wishes to talk about. A farmer's wife in Northern Sweden did so before
talking about the hard years of her youth when she was obliged to
take the place of her chronically sick mother as mistress of the farm.
She was at the time only 14 years old and the eldest of 15 brothers
and sisters. As far as I could see, when I made the recording two days
later, the delay made no difference to the language of this straightforward woman. But cases like this are of course exceptional.
10. Protocol
Immediately after the recording the following notes should be
made:
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The place where the recording has taken place (province, district,
parish, village, estate, etc.).
The speaker's full name (also nicknames etc.), profession (possibly
social position), place of domicile, year of birth, place where brought
up, schooling, length of sojourns in other places, possible military
service, employment (working malen), religion (confession, sect).
Birth-places of parents, place where brought up, profession, dialect.
Husband's, wife's birth-place and place where brought up (dialect, language).
Short description of the recording situation (which room was
used, who were present, was the speaker aware that he was being
recorded, was he irritated by the microphone etc.).
Remarks on the speaker's language or way he speaks, damage to
teeth, false-teeth etc.
Information on the interviewer and the guide (name, age,
dialect, qualifications etc.).
Possible information on others who have spoken at the microphone during the recording.
Technical information. Apparatus used, tape-speed, teehnical
quality etc.
Leader of the expedition and technician responsible.
The more detailed and varied the information the better!
It has often proved valuable to let the leader of the expedition
write a detailed report of his journey. One thus obtains a more lively
and clearer description of what the recording situation was like than
can be given by the brief remarks on a form.
Of course one can record all or the most important of the above
items of information on the tape after the recording has ended. Some
of them are as a matter often included in the interview with the
speaker. — Any other information, e.g. archival numbers or catalogueing dates can be announeed on the tape as weil.
At musical recordings especially, it is useful to record the tone
of a pitch pipe on the tape. This is also valuable for checking the
correct speed of the tape. "Wow" and "flutter" due to some fault in
the functioning of the capstan or variations in the electrical power
supply are then easily revealed.
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14. All speakers should be photographed. It is a good idea if the
speaker can be "snapped" in the recording situation, showing some
shots of his milieu, without disturbing or irritating him.

II. The techniques of tape recording
As far as the technical side of recording work is concerned, an
experience which has often been repeated during our 25 years of
fieldwork is that it is never good enough. Electro-acoustic techniques
have developed rapidly, the ear becomes accustomed to an ever improving sound quality and a recording which sounded fine ten years
ago often sounds rather poor, to the irritation of a listener today.
Transcription work has taught us in addition that there are many
difficulties to be overcome when listening or analyzing, even if the
recording is faultless from a technical point of view. Listening to the
details of what has been said should not be made more difficult than
necessary on account of poor recording technique. A photograph can
never completely replace the real thing. A speaker's voice never
sounds as good through the loudspeaker as when one hears it direct.
Only the best available techniques are good enough for the linguistic
recording archives as weil as for the musical research archives.
The apparatus which has so far been used for linguistic recordings
is primarily of three different kinds: /. the phonograph with a wax
cylinder or disc as the sound-bearing medium. 2. the electrical
gramophone recorder with a lacquer disc as the sound-bearing
medium. 3. the magnetophone with a magnetic tape or wire as the
sound-bearer. The last of these, the tape recorder, has caught on
everywhere during the 1950's. Nowadays there are probably very few
direct recordings made on the other machines (we may disregard the
sound-film in this connection) and the following deals solely with
the tape recorder. We may divide magnetophones into two groups:
larger ones, for professional use, and smaller ones for amateur use. The
two kinds of apparatus which will henceforth be called "professional"
and "clomestie" are in quite separate price-ranges and make different
demands on the leader of the recording when in use. Archives, whose
material is to be used for phonetic analysis or to produce matrices

TAPE RECORDING OF OTAL=

69

for gramophone records, should of course be equipped with professional apparatus.
A. Archive recordings with prof essional equipment
Purch,ase of apparatus
No specific make of apparatus can be said to be particularly suitable
for the purpose in question. In general it may be said that the professional tape-recorder should in all essentials satisfy the demands which
are made by the large broadcasting companies and gramophone
firms on the apparatus which they use for recordings to be stored in
archives, or for matrices. It would not be of much help to the lingustic
scholars and of little interest to the technicians to make definite
specifications for various constructional details expressed in figures
and technical terms, in view of the rapid technological development.
It would seem to me more helpful to put forward the general considerations which in our experience have proved to be important for the
technical equipment.
Some views on the c,onstruction of the apparatus

The apparatus should be able to reproduce the complete frequency
range audible to a normal ear, that is, from about 50 to about 15,000
cycles per second ( = cps) at a tape speed of 38 cm ( =15") per second
and up to at least 8000 cps at a speed of 19 cm (71-) per second.1
The modern sound spectrographs work with the latter tone range
(e.g. Sonagraph) by the aid of which the material recorded can be
edited. Observe that a correet recording of these wide tone-ranges
mils for a high quality microphone as well. Otherwise it does not
matter how good the apparatus is. See section 18 below on microphone.
The signal to noise ratio must be good. By this we mean that the
distance between "the signal", i.e. the useful sound (speech, music)
and the disturbing noise which is heard in the background and which
to a greater or lesser extent occurs in all tape-recorders, should be as
1 The variation of the output volume level of the apparatus ought not to
be mora than 4dB (+2 decibel) within the frequency range.
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great as possible. An intensity distance of 55-70 dB (decibel) between
signal and noise is desirable.
The amplifier should be equipped with a good volume indicator,
which gives the decibel figure. The so-called "magie eye" or "green
eye" is insufficient.
Both the amplifier and the tape-decks should be solidly built with
all moveable parts easily accessible for adjusting, cleaning and
oiling.
The driving me,chanism for the tapes must be sturdy and reliable.
" Wow" and "flutter" are common and troublesome faults which are due
to the fact that the tape is not being fed at an even rate. It is important
that the capstan should be manufactured with the greatest precision.
It is easy to distinguish between the quality of the different taperecorders by recording a pure tone (note) on the tape and comparing
the results. The ear is extremely sensitive to wow and flutter particularly in pure tones. Wow must not be above 0.2 %.
The magnetic heads constitute an especially important and sensitive
part of the apparatus. In general, professional apparatus has three
separate heads: for erasing, for recording and for playback, which is a
great advantage from many points of view. Demands for optimal
effect are different for recording and playback, and if there is only one
head for both these functions, the result will be poorer. A separate'
playback head also makes control-listening during the recording
possible and this is an important detail as regards the technical part
of recording work. Probably all apparatus is equipped with a separate
erase head. It is of course most important that erasing should be fully
effective for the type of tape one is using. — Concerning the handling
and care of the heads, see below under section 29.
It is preferable to have two separate tape-decks, for the following
reasons among others:
One does not have to interrupt the recording to change the tape.
If, for example, the tape comes to an end just when the speaker in a
good narrative atmosphere is telling a valuable tale, there will be no
risk of irritating him by a pause which could perhaps destroy the
delicate speeeh situation.
It is easy to make copies of the tape from one deck to the other
without any perceptible loss of quality.
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c. If one deck goes wrong, there is always the other one in reserve,
something which has often proved useful.
Tape-track
The decks should work with full track (single track) which means
th at the whole breadth of the tape is magnetized. This gives a better
re cording qualityl than two or more tracks and is above all simpler
from a storage point of view, as one can easily distinguish between
different recordings, and, if the tape is broken, only one recording is
damaged. Moreover, it is easy to edit recordings on full track.
Tape speed

The professional tape decks which now exist work on the whole
with tape speeds of 19 cm (71") and 38 cm (15") per second. A speed
of 19 cm is probably sufficient in normal cases for recording speech for
linguistic purposes, and could, I think, be recommended as a standard
speed. A speed of 38 cm need only be used for recordings which are
especially demanding from a technical point of view (e.g. for matrices,
certain types of music). See below for tape speeds of smaller apparatus
(section 24).
Winding of tape

On most machines the tapes are wound on the reels with the active
side of the tape facing inwards (to the centre of the reel) but on others
with the active side facing out. The former method of winding which
is probably the most common, should be made the standard one for
archive use. See below for winding from the storage viewpoint
(section 34.1).
Tape reds

The tape reels vary somewhat as far as size is concerned, the hub
diameter and the way in which the reel is fastened to the axis.
Professional tape decks intended for stationary use generally have
large reels, about 29 cm (about 111") in diameter, the so-called
European standard, or 26.7 cm (about 101") in diameter, the so-called
American standard. There are other sizes too, e.g. 24.6 cm (9 f "). As
1 The

signal-to-noise ratio is better at full track.

72

FOLKE HEDBLOM

for the hubs, the American reels are somewhat larger than the European ones. The way in which the hub is fastened to the axis is
different in most types. Most portable tape-recorders are designed for
a smaller reel, the so-called "Cine type", 17.8 cm (7") in diameter
with a smaller hub and again a different fastening-arrangement.
There is probably no standard machine which can be adapted to all
the different reels, but when necessary, a special adaptor must be
used.
From the archive point of view, it is of course desirable for the reels
as far as possible to be of the same size and have the same fasteningarrangement so as to avoid lengthy and expensive rewindings. As
dialect archives in general make their recordings in the field on portable machines usually provided with reels of the 17.8 cm (7") size
and with "Cine"-type hubs, reels of this size and type should be recommended as standard for the archives and international exchange.
Their moderate size makes them easily manageable and from several
points of view they form a suitable compromise. See below section
25 for cliscussion of domestic recorders.
From a storage point of view it is desirable for the flanges of the
reels to be so sturdy that they do not become warped after a time.
For the present therefore, metal reels are preferable to plastic ones.—
It should also be remembered that large hubs are kinder to the tapes
where they are wound nearest the centre than small hubs. If the hubs
have slots, especially if the slots are considerably wide, there is a
danger of creases occurring on the tape which are reproduced through
a number of layers and these sound like clicking noises during playback. See further under storage (section 34.1).
17. Loudspeaker
The apparatus ought of course to be equipped with a controlloudspeaker and output for earphones, so that the technician can
follow the recording all the time, check its quality and discover immediately any possible disturbance from for instance the electric
power lines or electric machines nearby. For quality-listening, that is,
listening that places great demands on the technical quality of the
recording, and when it is necessary to hear the particular details of the
language as well as possible, it is best to connect a separate bud-
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speaker. Don't forget to check that the impedance figures (the
resistance) of the loudspeaker and the amplifier correspond.
Microphon,e

It is obvious that the microphone included in the professional
equipment must be of good quality. As it is most often used in the
field it should also be solidly built and small in size. The microphone
should be able to be held in the hand and if necessary it should be
able to be hidden from the speaker.
The most common microphones are of four types: crystal, dynamic,
ribbon and condenser microphones. For use in the field the two first
mentioned are preferable. The dynamic microphone is tougher than
the ribbon microphone and less sensitive to variations of temperature
and humidity than a crystal microphone. Condenser and ribbon
microphones are easily damaged by rough handling and are mostly
used for studio recording
Important! Never go out on a recording expedition without taking a
reserve microphone with you. The microphone is the part of the
equipment which is most easily damaged. Treat your microphone like
a baby! — See further below section 27.
Portability

The complete recording equipment, tape decks, amplifier, budspeaker etc. should be manufactured so that it can easily be transported and easily be put into action. Moreover everything should be
strongly built to stand the rough handling it will receive in varying
field conditions, being transported on bad roads, in bad weather,
under variable climatic conditions etc.
Specially equipped recording van

In most eases both the apparatus and the people of the expedition
are transported by ear. With such heavy and bulky equipment as that
dealt with above, it has been found practical to fit it into the ear,
leaving it there during the recording, and then only the microphone
and cable need to be taken in to the speaker. The recording can in
this way be made more quickly and the speaker will not be disturbed
by the machines.
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Fig. 1. The recording van of the Uppsala Institute (Volkswagen). Two tape
decks on a stand with the amplifier unit between them. Under them three
cupboards for tools, microphones and tape. On the floor behind the cupboards
an accumulator battery loaded from a generator driven by the engine of the
can Output for alternating current from the converter or from the main. — Built
1956 with kind help of the Technical department of the Swedish Radio (Sveriges
Radio). (For pictures of the previous gramophone van see S. Pop, Instituts de
Phonetique, 1956, pp. 318-319.)

The car should preferably be fitted -with its own generator so that
it is possible to work independent of the local electric circuit. This is
necessary in places where there is no mains current, in barns and
outhouses, in the forest, on shielings etc. It is often a good idea to
have a separate generator driven by the engine of the ear even if
mains current exists. The recording can begin much more quickly,
as there is then no need to check the mains voltage etc. and moreover,
one can avoid irritating a miserly householder by asking to use his
mains lets. But the equipment should of course be fitted into the car
so that the recording can be made on mains current when desirable,
in longer recordings for example. Connecting cable for mains current,
at least 50 m long, should be taken along.
A ear like this should be equipped in more or less the same way as
the smaller radio recording cars. An example of such a ear as used in
Sweden is the one in figure 1-3.
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_Fig. 2. Tape decks and amplifier in the van. Brand: Lyrec. Speed: 15" and 7 1/2.
Reels: 7". Three separate magnetie heads. Loudspeaker for control listening
during recording. Copies can be made from one deek to another. In the roof an
electric fan for heating the tape decks in cold weather.

Fitting should also allow the tape-recorder and the rest of the equipment to be taken out of the ear easily and without any bother, and to be
used independent of it, in for instance transport by boat or in mountainous country.
In the recording ear there should also be: a. Switchboard with
instruments for controlling generator and mains current. b. Effective
heating equipment and good lighting. c. Signal contact to the hooter
of the ear. Practical for signals from technieian to interviewer or
when the former answers questions put through the microphone.
d. Conneeting cable for the microphone, at least 100 m long, preferably longer, rolled on easily handled cable drums. e. Cupboards or
drawers for spare parts, tools, tape, microphones etc.
21. The technician
A ear like this means that there must be more than one person at
the recording, one handling the microphone and the other the apparatus out in the ear. It is of course best if the person looking after
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Fig. 3. The back part of the van. To the left the converter (vibrator) for producing alternating current (220 V, 50 cps). The large cupboard above contains
regulating instruments for the power supply. Switehes and meters are on a
panel behind this cupboard in the passenger part of the van. Input socket for
mains power if needed. If, by using mains current, there should be a break in
the power supply, the converter is automatically started and there would be
no interruption in the working of the recorder. To the right (not visible) input
sockets for microphone cable. Cable drums for eables for mierophone and mains
current. Window to the passenger part of the van.

the apparatus is a trained technician, either an engineer or a radio
technician, who can make the recordings in the best possible technical
way and who can identify any faults which may occur, carry out
minor repairs of ear and apparatus on the spot and also act as chauffeur. But this is not absolutely necessary. Experience has shown that
even a layman with a disposition for technical things can manage
professional apparatus in more or less the same way as a person can
be a good driver without understanding the details and functioning
of the engine, though he will of course always be dependent on expert
help for servicing and repair-work.
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B. Recording with domestic tape-recorders
For recordings where the technical quality of the sound is not of
great importance and where they will not be used for producing
matrices or other technically demanding purposes, it is of course
possible to use recorders which are cheaper, smaller and lighter than
those described above. This applies for example to recordings for
lexicographical, syntactical, stylistic, folkloristic and ethnological
purposes or otherwise when the recording apparatus is acting in
principle in the same way as an office dictaphone, a dictation machine.
It is obvious that such apparatus must also be used for linguistic and
phonetie or musical purposes in out of the way and not easily accessible places, which are impossible to reach by ear. In such cases there
will be no electric circuit either, and the apparatus will have to be
driven by batteries.
But even with these smaller apparatuses there must be certain minimum technical demands. Among other things the following should
be taken into consideration.
22. Purchase of apparatus
Choose a tape-recorder of a good, weil known make, even if it is not
one of the cheapest: Apparatus in the lowest price range is seldom
acceptable for research purposes and for archives. The recorded tape
must always be of such good quality that the sound can easily be
copied onto another medium, e.g. to another tape or gramophone
record. This is very troublesome and the result is usually bad if the
original tape is full of faults and weaknesses, e.g. too high a noise
level, distortion, incorrect relation between the low and high frequencies etc.
When sales-advertisements boast that a certain simple machine
has a tone range of between 50 and 15,000 cps at a tape speed of 9.5 cm
per second this may of course be partly true. But one should not be
taken in! The salesman does not mention that this broad frequency
band has been obtained at the expense of the dynamics, so that the
noise level increases in the high frequencies -and drowns the high
frequencies of speech sounds and notes. In addition, it is almost certain
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that the microphone belonging to the apparatus will not transmit
more than a minor part of the tone range. For a good reproduction öf
sound in the higher frequencies, great demands are placed on the
amplifier, microphone and loudspeaker.
See that the apparatus is strongly and sturdily built so that all the
details of the machine and amplifier are easily accessible for cleaning
and adjusting, maintenance and service.
The service point of view is very important, when one is buying a
tape-recorder. Every machine, even if it is handled with the greatest
care and attention, is liable to wear, and after some time, worn parts
must be repaired or replaced. On.e should buy the apparatus from a
reliable firm which is not only interested in selling but also has a weil
developed service organization with workshops and knowledgeable
and responsible technicians. If the apparatus is bought from a casual
salesman or manufacturer who is likely to give up this line in the
near future, it is very difficult to get help when the apparatus needs
servicing or repairing.
23. Standard of tape tracks
The smaller tape-recorders normally work with dual track, and this
should be accepted as the standard for the recordings they are used
for. Nowadays there are recorders with three or even more tracks,
but we have had too little experience of these to be able to recommend
them for archive use. For the phonogram archives, the number of
tape tracks should be limited to two for the present, the normal
standard in fact. It is important to keep to this standard so that it is
possible to play back a tape on a different recorder than the one on
which the tape was recorded.
The direction of the tracks shall be the one which has been accepted
as the international standard. The description runs thus (International Electrotechnical Commission. Publ. 94. 1957. Geneva):
"If the tape moves from left to right with the active side facing
away from the observer, the top track shall be designated No. 1
track, the next lower one shall be designated No. 2 track and so on.
When the tracks are recorded in sequence they shall be recorded in
alternate directions. No. 1 track shall be recorded first, No. 2 track
second and so on."
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This applies to recording of the conventional type. There are special
agreements concerning stereophonic recording.
According to the same agreement the tracks should be separated
by a strip free from magnetization: "A band 0.03 in (0.75 mm) wide
in the centre of the tape shall be left free from intentional recording.
Unintentional recording resulting from fringing of the recording field
beyond the edges of the heads must be avoided as far as possible so as
to minirni7e cross-talk between the two tracks."
Tape speed

Even as far as the tape speed is concerned, a somewhat simpler
standard is permissable here than with the professional tape-recorders. The speed cannot however, at the present technical stage, be
lowered too much without a resulting lack of quality in the recording.
The speed 9.5 cm (31") per second has been for some time the normal
one for smaller tape-recorders and the sound quality in recordings at
this speed has been greatly improved in the apparatus manufactured
during the last few years. This speed, hall the one which was recommended above for the professional recorders, appears to be a suitable
standard one for archive recordings with domestic devices. A lower
speed cannot for the present be recommended.
For archive use and for international exchange, we thus re,commend:
a. For apparatus of the professional type: Recording on full track
(single track) with a speed of 19 cm (71"). b. For other apparatus:
two tracks with a speed of 9.5 cm (31"). — Of course it is possible to
use full track and a speed of 19 cm for domestic recorders as weil,
if this is considered suitable with regard to archive preservation,
editing or other points. Most domestic tape recorders can probably
be altered in full track standard. But it should be remembered that
this will scarcely provide a better recording quality if the amplifier
and other parts of the apparatus are not altered at the same time.
Tape reels

The domestic recorders work with reels of a greatly varying size.
The most common appear to be 17.8 cm (7"), 14.7 cm (51"), 12.7 cm
(5"), 10.16 em (4"), 7.6 cm (3"). That such a confusion is unsuitable
from the storage point of view has been stated above with reference
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to the professional apparatus (section 16). The size suggested for the
latter apparatus,17.8 cm (7") should be the main standard in the
archives also when they use domestic recorders. From a storage point
of view the hubs of the smaller reels are unsatisfactory. See below,
section 34:2. Tape recorders which have only room for reels of a
smaller diameter should be avoided so that rewinding is not necessary before storage. But of course every archive should choose the
type which is most suitable for its specific needs.
Be care/ut when handling your apparatus
It should be emphasized that even domestic apparatus must be
handled with care and knowledge. Never believe a salesman or advertizer when he tries to make the purchaser believe that his apparatus
looks after itself at a recording; one only has to press the right button!
It is unforgivable if the technical result is bad because of ignorance or
carelessness on the part of the person making a recording intended
to be preserved in an archive for the future. Even in a delicate or
difficult speech situation, a person with some elementary technical
knowledge and experience can make a better recording than one who
is untrained and careless.
C. Other technical advice
Whatever type of apparatus is used for a recording the following
advice should be followed:
Microphone
It has been maintained above that when a recording is made with
professional apparatus and when someone else, the technician, handles
the recorder, a hand microphone is most suitable. This type of microphone, intended for field use, is always of a much simpler and less
complicated construction than the large studio microphones, which
must be placed on a stand, a table etc, and which can be moved to
face any direction. For these there are special instructions which we
cannot go into here. Modern microphones for domestic recorders are
often constructed in such a way that one can either hold them in the
hand or place them on a stand but the latter is in our experience seldom
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practical with regard to the mierophone distance and the direetion
of the speech-flow.
The mierophone distance is a very important detail and it is quite
impossible to keep disturbing the speaker all the time by asking him
to tumn towards the mierophone and keep the right distance away
from it. The interviewer must see to that kind of thing. When the
speaker turns away or moves, the interviewer should follow him
easily with the mierophone. In bet the speaker's attention should
never be drawn to the mierophone. On the eontrary he should be able
to forget that it even exists. If the interviewer is sitting in a suitable
position, for instance at the speaker's side, holding the mierophone
low down underneath the speaker's mouth, it will not normally attract
his attention. When one is working alone with a domestie recorder
and must check both the microphone and the volume control it may
be more suitable to place the mierophone on the table in front of the
speaker or secure it in some other way. But in both eases the mierophone distance, i.e. the distance between the speaker and the mierophone should as far as possible be the correet one. Unfortunately this
is not always the ease.
A very common fault is too great a mierophone distance. One may
have been misled into this by persuasive salesmen who have wanted
to show how their small reeorders work even when the speaker is at a
distance of 10 meters from the mierophone, but such a proeedure will
not give results which are acceptable for arehive use. It is a wellknown acoustie fact that sound pressure deereases in inverse proportion to the distance from the speaker's mouth, i.e. that the intensity
diminishes with the square of the distance inerease. In normal cases
therefore the mierophone distance should not be more than about
2-5 dm. The speaker's voiee type, whether it is bud or soft, should
also be taken into account here. If the distance is too great, the volume
must be inereased, in which ease possible disturbanees are also amplified, and the playback sounds as though the voice comes from somewhere far down in the loudspeaker. Instead it ought to sound as
though the speaker is in the opening of the loudspeaker. Another point
to notice is that such disturbances as eeho and noise in the reeording
premises also deerease when the mierophone distance is shorter. It is
also important to notice, where the mierophone should be placed in
6-60153048 Sv. Landsmål 1961
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relation to the speaker. As a rule, a normal field microphone should be
placed right in front of, or a little to the side of the speaker's mouth,
the latter to avoid the noises which can anse when the air-current
meets the opening of the microphone.
If, without disturbing the speaker, one is able to use a more complicated microphone with a variable sensitivity area and a microphone amplifier etc., some of these problems will not of course anse.
But as a rule a microphone like this is for the present too large and
too delicate to transport and therefore unsuitable for field work.
28. The volume control
It is extremely important to watch the volume switch during the
whole recording. If the voice becomes much weaker at any point, on
account for instance of increased distance, the volume must be
increased, and if the sound becomes louder, when a new speaker joins
in the conversation for instance, the volume must be lowered to avoid
"cracked" or otherwise distorted sound over the loudspeaker when the
recording is played back. It is a common fault of beginners to record
either too bud or too soft, and in both these cases there -vvill be difficulties when storing or copying the tape. As far as storage is concerned,
an over-bud recording can cause so-called print-through. Printthrough means that the magnetization in one layer of tape on the reel
induces magnetization in adjacent layers, which sounds during playback like a louder or softer echo, heard either before or after the original sound. The strength of this echo or print-through, is proportional
to the strength of the recording, or the inducing magnetization. Technicians therefore recommend that the tape should be recorded "below
2 % harmonic distortion" (that means about 4 db down normal recording level at the volume indicator) but not at lower levels. For
those who are not acquainted with the technical terms this can be
most easily explained in the following way: Tum the volume switch so
that the sound when played back is as bud and pure as normal, but
not "cracked". Record something under the level where "cracking"
starts over the loudspeaker (when the sound is cracked there is probably about 10 % distortion). But on the other hand see that the recording is not too soft. In that case the signal-to-noise ratio will be
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too bad. Look after your volume control during the whole recording
and don't think that it will look after itself!
There are several reasons why the volume should be correctly
adjusted. One obtains a good sound reproduction, diminishes the risk
of print-through and makes it possible to copy from one tape to another tape or gramophone disc without any considerable loss of quality. If the original is poor, on account for instance of too high or too
low a volume during the recording, the copy will also be poor in spite
of all the efforts of technicians to repair the deficiencies and hide the
faults of the original recording. It must however be strongly emphasized
that what has been said here must not be understood to mean that
the volume switch should be adjusted continually during the recording. The technician should, in accordance with what has been said
above, adjust the switch correctly to begin with, but after that leave
it alone as far as possible. This is important in case the recording is
to be used for measurements of intensity, particularly important of
course for musical recordings, but also for speech recordings. Here, as
in other cases, the method chosen will be a compromise between different requirements. But it is necessary for the person in charge of
the technical side of the recording to know the different demands which
will be placed on his recording by linguists, phoneticians, musicians,
reproducing technicians and so on. Our archive recordings should as
a rule be made in such a way as to enable them to be used for different
purposes.
Before making a recording on an apparatus which one has not used
before, it is a good idea to experiment with different volumes, microphone distances and preferably different voices as weil, comparing
results and thus getting to know exactly how to go about obtaining
the best possible recording.
29. Maintenance
Be conscientious about servicing, cleaning, oiling and regular checks
on the moveable parts, especially the capstan, wires, couplings and
above all, the magnetic heads. These must be kept free of dust, dirt
and the waste matter from the tapes which always seems to collect
there. All magnetic tape will leave a slight deposit of sludge on the
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heads. This sludge at the gaps of the heads results in a loss of the high
frequency response, i.e. it harms the high frequency reproduction.
Be very careful when you touch the heads then. They are extremely
delicate and can easily be damaged by sharp or hard tools. Never use
magnetic metal objects, e.g. screw-drivers, scissors etc., when eleaning.
Be equally careful not to cause magnetization of the tape guides and
the other metal objects on the recorder as the tape passes. For
cleaning the magnetic heads, use clean cloths (linen or cotton) and a
suitable liquid, e.g. carbon tetrachloride. But make sure that no carbon tetrachloride gets on the tape; it can dissolve the binder, e.g.
the binding medium in the tape.
One should also remember that the active surface of the sound tape
works like a grinding material on the magnetie heads and that these
are gradually wom down, with the result that sound reproduction,
especially in the high frequencies, deteriorates. The heads must then
be changed. Let an expert test the quality of the heads as soon as
they have been in use for some time. The heads should also be demagnetized at regular intervals. There are special devices for this but
the task should only be performed by experts.
A detail which should be noticed in this connection is the placing
of the magnetic heads in relation to the tape. The opening between
the poles in the head should be at an angle of exactly 900 to the
direction in which the tape is moving. Faults here -will not be discovered until the tape is played back on another recorder. An adjustment of this fault can only be made by an expert.
All recording and playback equipment should be maintained as
recommended by the manufacturer. Have the recorder regularly
checked at a service workshop so that you are always sure that it is in
the best possible working order.
It is extremely important for the recorder to work correctly and
normally in all details without any "individual" digressions due to
some deficiency or abnormality in that particular machine. Otherwise
one cannot play back a tape with good results on any other recorder
of the same type, let alone an apparatus of a different make. If the
tape has been recorded on a wom-out or otherwise deficient recorder
the defects may not be obvious when it is played back on the same
machine, but when it is played back on a good recorder these will be
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painfully obvious. In this respect, magnetophones are more sensitive
than gramophones.
In order to make it easier to play back a recording on different
machines and to facilitate international exehange we recommend that
every tape-recorder used by the archives should be kept in conformity
to existing international agreement as far as recording and reproducing characteristics are concerned. They should always be in accordance with the standard description published by the International
Electrotechnical Commission ( = "IEC". Publ. 94, Geneva, with its
Amendments and Additions).
30. Tape guality. Splicing
For archive use of course only best quality tape should be used.
For the present there does not seem to be any tape which has been
especially manufactured for archive use and which is clearly superior
to others. The tapes used should not be too thin and should not be
made of paper. The types of so-called "longplaying tape" now
available are too thin and fragile and inerease the risk of printthrough. (See below section 34: 7.) They cannot be recommended.
Choose the makes of tape used by the Broadcasting Companies for
their archive recordings and you can feel fairly safe. The climate in
different countries also places demands of different kinds on the tape.
The sort which is suitable for Northern Europe may be completely
useless in the dry deserts and damp jungles of the tropics. Common
plastic tapes (cellulose acetate) are then either too frail or sticky or
stretch too mueh. — For detailed information of a chemical, physical
and technical nature, see the thorough investigation which has been
carried out by the Library of Congress, and which has been quoted
below. The American investigators recommend Mylar (polyester) base
tapes which seem to be resistant both to rough winding and to changes
of temperature and humidity.
There is no doubt but that the quality of sound tape from the point
of view of longevity will be considerably improved during the next
few years. The collections of sound tape and acetate discs to be transferred to tape already existing, in archives and libraries all over the
world, are so large that the demand for a lasting archive tape will be
great enough to attract the attention of the manufacturers to this
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aspect of tape production. In order to hasten developments however,
organized cooperation between the archives, libraries and other
institutions in the different countries concerned is necessary. The
International Association of Sound-Recording Research Archives
which is now being formed can make a contribution of fundamental
importance in this matter.
It is obvious that all splicing of tape should be done with the
greatest care. The manufacturers' instructions should be followed
with regard to technique. Use only splicing tape of the best quality
and see that the splice is straight, even, flexible and sturdy, as a bad
splicing harms the tape when it passes the magnetic heads and when
the reel is being wound. Unfortunately the splicing tape which is now
available does not seem reliable for long term storage. It is inclined
to dry out and come loose. An archive tape should therefore have as
little splicing on it as possible.

III. Storage
The preservation and storage in archives of the recorded material
is a subject which is really outside the scope of this account on recording, and is so large that it requires particular treatment, preferably in connection with the subject of cataloguing. On the other
hand it is so dosely connected with recording technique that it cannot
be completely ignored here.
The preserving of sound reconlings has always been one of the most
difficult problems of phonographic work. Right from the start when
wax cylinders and wax plates were used it was clear that matriced
gramophone dises offered the safest way of preserving sound recordinga. But the manufacture of metal matrices has been and still is far
too expensive for it to be used for more than a limited number of
recordings. Cheaper ways must be found for the great maj ority of
phonograms which are piling up in a present day archive.
Great values are at stake here and the problem is getting more
serious every year, particularly in countries with damp climates and
great variations in temperature. The most thorough and comprehensive attempt to examine the question and advise archives, which has
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been made so far, is an American investigation which was carried out
at the request of the Library of Congress, U.S.A. It was published in
1959 by A. G. Pickett and M. M. Lemcoe. For detailed information of
the experiments carried out and the knowledge gained, see this publication. In this paper we shall only refer to the main results in short,
and in addition we ref er to some experiences from other sources and
from our own work.
The American investigation only deals with the storage deterioration of sound recordings, not playback deterioration. It is further
limited to gramophone discs and magnetic tape.
Both these media, maintain Pickett-Lemcoe, have been manufactured to give good results in playback and low manufacturing costs
but without considering long-time storage. Storage life appears however to be somewhat longer than the scientists had expected but
shorter than is desirable for archivists.
Both discs and tapes are generally made of synthetic thermoplastics. "Thermoplastics are materials that will repeatedly soften
when heated and harden when cooled. There is no abrupt change at
the service temperatures of these materials, between the fluid and
solid states, but instead a thermoplastic gradually becomes softer as
the temperature increases. Plastics per se are no more susceptible to
degradation than are other materials. They have been manufactured
and used for such a short time however that the experience with and
consequent knowledge of their long-time behavior is very limited.
This deficiency in knowledge is aggravated by the fact that the manner of degradation of plastics is often quite different from that of
other more familiar materials such as paper or leather." (PickettLemcoe). The chemical composition of the plastic used is of primary
importance.
The physical qualities of plastic can also vary with changes in
temperature, humidity and pressure. Many different changes occur
at one time and result in deformation, embrittlement, cracking, loss of
adhesion between laminates, i.e. the two layers in the tape, the active
and the passive, can separate etc. Such changes are often due to
externa' circumstances. Among others, most noticeable are radiant
energy, particularly ultra-violet rays, e.g. sunlight, thermal energy—
sharp temperature changes must be avoided—moisture, oxygen,
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which eauses oxidative degradation, dust and grit, which are sources
of both chemical and physical degradation, stress Piekett-Lemcoe.
Some experiences of acetate discs

We have of course much more experience of gramophone discs
than of tapes, which did not come into general use until the 1950's.
The discs we are considering here are above all the so-called lacquer
dises or acetate discs. In the Uppsala Institute we have about 700
rather old discs, recorded during the years 1935-39. Of these, nearly
all appear to have stored very well. They do not show any changes
in the laquer layers visible to the naked eye and there is no noticeable
deterioration to be heard when they are played back. In fact those of
us who were recording at the time when the oldest discs were made
think that they sound better now which is of course due to the greatly
improved playback apparatus of today. No measurements have been
taken so it is impossible to estimate if the noise level has increased
somewhat. All these discs have aluminium bases.
The discs which have been damaged during storage are above all
those which were used during the war years and which had glass or
eardboard bases. Of these, a great number have been rendered useless
by the fact that the lacquer layer has separated from the base and
eracked. This applies especially to the glass discs. The cardboard discs
have held better but the originally considerable noise level has prob ably inereased. All these discs have now been transferred to modern
lacquer discs on metal bases.
As far as storage in archives of acetate discs and magnetic tapes is
concerned, the following brief advice may be noted. It is based primarily on Pickett-Lemcoe's experiences, which in all essentials corresponds to the experiences we have had in Uppsala.
Recommendations for storage of discs and tapes

1. Dises and tapes should be stored in a special room, separated
from the other working premises. The temperature and humidity of
the storage room should be kept invariable and under continual
control. Extremes should be avoided. The relative humidity should on
the average be 50% ( + 10 %) at a room temperature of about 18-20°O
(about 63°F; Picket-Lemcoe reeommend 70°F + 5°F). If possible,
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Fig. 4. Steel eupboard for gramophone discs. Each disc in a cardboard cover.
On the second shelf the dises have been taken away to show the lateral supports.
40 discs in each compartment.
discs and tapes which are seldom used can advantageously be stored
in a special room with a somewhat lower temperature (10-15°C).
A storage room like this for discs and tapes should also be able to be
arranged for smaller archives who do not have the financial resources
to pay for an automatic "climatic-control plant", to keep the temperature and humidity of the room fixed. In these cases the room should be
on the shadowy side of the house and should not have too many or
too large windows. A room in the cellar is a good idea if this is not
too damp. The temperature is easy to regulate if there is central
heating or electric heating (of the fire-proof type). When the air gets
too dry, it can be moistened by placing containers of water on the
heating elements. For dehydration of the air in the room, dehydrators
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Fig. 5. Cupboard of the same type but here the discs are kept in paper covers,
one disc in each, and 10 such eovers in a cardboard container, four containers in
every eompartment. Here the discs are better protectecl against dust and changes
in temperature and humidity and easier to move if necessary.

can be installed, the kind that are usual in industry, shelter rooms
built into mountains, ships etc. A moderate sized dehydrator is not
very expensive, can be connected to the electric light current and
does not need daily attention.
About the same temperature and relative humidity should preferably also be kept in the playback room if harmful changes are to
be avoided. Remember that it is the abrupt changes which are
dangerous.
Keep the recording room and the playback room free of dust.
This is especially important as far as the discs are concerned. See
further below.
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Fig. 6. The humidity regulator in the storage room for discs and tapes in the
Uppsala Institute. It works automatically and the relativa humidity of the
room is maintained at the percentage that is set on a "hygrostat" on the wall.
(Manufakturer: AB Bahco, Enköping, Sweden.)

4. Keep the discs and the tapes away from direct sunlight and artificial lighting of the short wave lengths (ultra-violet rays). Certain
neon strip lighting can be dangerous and can cause deterioration in
the plastic.
33. Acetate disc,8
As far as acetate discs are concerned, the following should also be
noted.
1. Protect the discs against fungal action. This is of particular
importance in countries with a hot, damp climate. The discs should
therefore be protected against dampness. There is a risk of fungal
action if, for instance, the discs are exposed to damp-collecting impuri-
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ties, e.g. dust, which often collects on grease patches caused by the
fingers on the surface of the disc. Never touch the grooved surface
with bare hands. Use rubber gloves. Discs which have become dusty
can be cleaned during playback by an ethylene-glycol solution applied
with a brush and mohair applicator pad. (For more drastic cleaning
methods, to be used in exceptional cases, see Pickett-Lemcoe p. 48).
2. Keep the discs in a vertical position, not horizontal. Do not use
rough surfaced packaging materials and do not permit sliding contact
of disc surfaces with other surfaces. The discs should be stored close
together. Pressure from the side should be adequate, not too light but
not so heavy that force is required to remove or to insert a disc.
Pressure from the side should be equally distributed over the whole
surface of the disc. It is a good thing to store the discs on shelves with
solid, vertical, dividing partitions, which form compartments, each
containing a maximum of 30 discs. Another possibility is to store the
cliscs in paper covers and put them in tens in suitable cardboard eartons which can then be stored vertically in the above mentioned way.
If the discs are not used very often and if the climate does not render
the paper envelope system unsuitable, this way of storage protects
the discs weil and makes them easy to move if necessary. Moreover
it is a cheap method. Many other ways are of course also advantageous, depending on climate, the function of the archive, and its way
of working etc.
34. Magnetie tape
The following points should further be observed.
1. Be very careful about the winding of the tape. The winding tension must be exactly right, using as low an initial tension (next to
the hub) as is compatible with producing a weil wound pack. Excessively tight winding will encourage print-through (see below). Uneven
winding should be corrected because it will cause the tape to stretch
or "buckle" which will reproduce "flutter" on playback.
One way of obtaining an evenly wound tape is to store it wound
forward, thus not rewinding after recording or playback. Before
playback the tape is then rewound at fast speed. A condition for this
is that even when only listening to parts of the tape, one has time to
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wind forward the whole tape at a maximum speed of 15" or 7"
(38 cm, 19 cm).
It is preferable to use metal reels, as it is more difficult to hold
the sides (flanges) of plastic reels flat, something which is important
both for storage and playback. The hubs should be of as large a diameter
as possible, to avoid harmful tension, warping, and permanent deformation of the tape.
Store the reels in metal cans or boxes of cardboard (polyethylene),
if possible sealed. The boxes should be stacked on edge on the shelves,
not lying flat. When the tapes are placed in the boxes, they should
have the same temperature and humidity as the storage room.
The storage shelves should be of wood or a non-magnetizable
metal, free from vibration or shock (Pickett-Lemcoe). In archives
which are small enough for the tapes to be stored in closed cupboards, steel cupboards could preferably be used. This is what happens in the Uppsala archive. A cupboard like this acts as a "magnetic
cage" in the same way as a ear with a metal body. It is a weil known
fact that a ear is one of the safest places to be in a thunderstorm.
See that there are no externa! magnetic fields in the storage
shelves or playback environments. It should be remembered that all
current bearing wires have associated magnetic fields. Ordinary eleetric cireuits, if properly installed, will cause no trouble. Circuits bearing
great strength of current can however be dangerous, e.g. power generators, power distribution centers, larger transformers and suchlike.
Remember also that a loudspeaker contains a permanent magnet with
a fairly powerful field. Avoid placing magnetic tapes on or near a
power amplifier. Don't cut tapes with scissors or knives that are
not demagnetized. Otherwise there will probably be a "plop" at this
point of the tape at playback.
Be eareful during playback. Tapes may be broken or stretched by
careless playing or by a faulty machine.
To eliminate the risk of unintentional erasing, only machines which
are fitted with a reproducing head only (without recording and erase
heads) should be used during playback.
Be careful to avoid print-through (see above section 28), which
is one of the most troublesome phenomena in storing tapes. Its occurrence is connected with the magnetic properties of the tape coating
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and it occurs to a different extent in different types of tape. To avoid
its harmful effects, Pickett-Lemcoe recommend the following:
"Tape should be recorded at a maximum level below 2 % harmonie
distortion (4 db below normal recording level is usually satisfactory.
See above). The first and last fifteen feet (ca. 3-4 m) of the tape should_
not be used for program recording but should have a burst of 10 mil
(0.00254 cm) wavelength (approximately 750 cps at 7i ips signal at
maximum recording level preceded and followed by several layers of
blank tape for inspection purposes. Tape should be aged in the packing
room for six months prior to recording."
"Tape should be inspected once every two years measured from
time of last playback and rewound so that the curvature of the bese
is opposite to the direction of the previous curvature. This inspection
should consist of measurement of print-through caused by the tone burst at the end of the tape and a spot check at the tape end next to
the hub for coating adhesion or delamination. It need not include
playback."
"The benefits of rewind are in reduction of creep induced curvature
and print-through. The disadvantage is in exposing the surface to
oxidative attack. The tape should be inspected and wound after each
playback."
Note moreover that print-through inteasity increases with rising
temperature. "To this reason it is desirable to keep environmental
temperature as low as is compatible with other requirements." (See
section 32: 1 above.)
Thin tape increases the risk of print-through. "Print-through intensity is a function of coating and base-thicknesses. The thickest base
feasible should be used."
Finally it should be mentioned that there is a possibility of minimizing print-through by selective erasure. This is however a complicated
and delicate procedure which should only be carried out in an emergency and by experts.
35. Transferring from tapes to acetate discs
As was stated above, we know more about the storage capacity of
gramophone discs than about that of sound tape, and for this
reason a number of institutions still prefer to transfer their tape-

TAPE RECORDING OF DIALECT

95

recordings to acetate discs. This happens for example at the Uppsala
Institute for Dialect and Folklore Research. If there is first-class,
well-maintained gramophone equipment available from the time
when field recordings were still made direct onto the gramophone
disc, and if there are also technicians experienced in the rather clifficult
art of engraving acetate discs, then it is, for the present, a good idea
to continue in this way. When we know that the lacquer discs of the
1930's have stood storage so weil, the modern discs which are probably
in all respects of a better quality, are likely to stand it even better.
The most valuable tapes are not however demagnetized, but are
stored with the discs in the Uppsala Institute.
This enables the recordings to be sent out in the form which best
suits the person ordering, either disc or tape. A record-player which
can be connected to the radio is to be found in most homes and is
certainly cheaper to buy than a tape-recorder. A disc with a speed of
33 i and 78 revs. also represents an established technical standard as
opposed to tape-recorders with their different tracks and track directions, reels, etc.
But in spite of this I am not recommending institutions who have
not already got gramophone recording apparatus to acquire it. The
apparatus is far too expensive and the demands on the technician
with regard to routine and experience are excessive. Both for storage
in archives and for making copies, we must in the future in general
count on tape and to a limited extent matriced gramophone discs. —
It may be mentioned in passing that experience has shown that matrices made of copper should have a surface of chromium or similar
material in order to achieve the hardness necessary for long term
storage.

IV. Transcribin.g
The transcribing of the phonogram can also be considered as part
of the recording work, even if it is really connected with the analysis
and editing of the collected material. Only one important point will
be noted here.
During the". last few years, many peoplel have stressed that the
1 Zwirner,

Bergsveinsson, M. Eriksson, P. Andersen, Hedblom.
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dialect phonogram should be transcribed without delay. Otherwise
it will in time lose much of its value. Experience has shown that only
people with such a thorough practical knowledge of the dialect that
they can understand to the smallest detail what the speaker is saying
or intends to say, are capable of identifying in a linguistically reliable
way what is being said over the loudspeaker. In these cases it is no
good only having a theoretical knowledge of the dialect. One should
be so used to hearing and understanding it that one has as great a
command of it as the speaker himself. The more time passes after the
recording, the more the living dialect changes and the less number of
people there are who really know the dialect in the older stage which
prevailed when the recording was made. The transcriber must know
in detail and with absolute certainty the words, wordforms, constructions and meanings which the speaker is using. It is obviously not
enough to understand the general implication of what has been said
in about the same way as is sufficient for a folklorist. A previous
definite linguistic identification of all the words and infleetional forms
occurring is an necessary pre-requisite for the phonetic analysis of the
individual speech sounds, accent, tonality etc., whether this analysis
is made by subjective listening or by instrumental investigation. Alter
the dialect has completely or partly disappeared as a living language,
it will be impossible to make a complete, reliable transcription of the
linguistic contents of the recording.
The type of transcription referred to here is of course a "broad
transcription", the purpose of which is to state which words and
word forms are found in the phonogram and what is the meaning
of them. In the maj ority of cases the normal letters of the alphabet
should be sufficient for this task.
In addition there should be explanations of the local conditions and
personal eircumstances mentioned in the text, references to topical
events, the meaning of specifie expressions etc., which are necessary
for a complete understanding of what the speaker is saying.
The ideal would be to make the transcription immediately after
the recording, so that one can enlist the aid of the speaker himself or
his family. In most cases however, this is impossible for financial
reasons, nor is it absolutely necessary. As a ride, the phonographie
archives are situated in university towns where there are dialect
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scholars and students from the different provinces who can help when
the archive's own assistants cannot solve a problem. No thorough
linguistic or phonetic training is necessary to make the broad transcriptions or factual commentaries needed here.
The important thing therefore is that the phonogram archive
should not limit itself to recording and storing the phonograms. The
archive should also be responsible for seeing that the phonogram
keeps its value in the future as a source of linguistic information as
far as is practically possible, even if the dialect which it represents
changes or disappears completely.
The apparatus which is used for listening and transcribing of
phonograms should be of such good quality that nothing of importance
with regard to obtaining a correct reproduction of the different parts
of the frequency range is lacking. This applies to loudspeaker,
amplifier and playback apparatus. It is of little use to connect a
good loudspeaker to a bad amplifier.
For listening to tape, it is preferable, as has been pointed out above,
to use an apparatus which is only equipped with a playback head.
The playback apparatus should also be combined with a device for
repetition. A repeater like this contains a short, endless sound tape
and heads for recording, erasing and playback. This tape repeater is
connected to the playback device and when one or more words are to
be repeated, all one has to do is to press a couple of buttons and the
part of the recording in question will be magnetized onto the endless
tape. By pressing another button one connects the playback head
and the piece of text is repeated through the loudspeaker for as long
as one wishes. If one later wants another part repeated, it is only
necessary to press the buttons again, upon which the previous part is
erased at the same time as the new part is recorded on the endless
tape. A fine piece of apparatus like this is in use in The School of
Scottish Studies in Edinburgh where it is conveniently fitted into
writing tables.1
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Dativböjning i Medelpads bygdemål
Av ALGOT HELLBOM

Inledande anmärkningar
Den gamla dativböjningen, som ymnigt förekom ännu i 1500-talets
bibelöversättningar, var i profant skriftspråk och i de centrala bygdernas talspråk utdöd redan omkring år 1600. Rester av denna böjning har emellertid i vissa stående uttryck kommit att fortleva in i
vår tid, t. ex. gammal i gårde, fara å färde, man 'ur huse, i anclanom,
i godo m. fl.
I många av de nordskandinaviska dialekterna har den gamla dativböjningen bevarats levande mycket länge, i vissa fall ända till våra
dagar. Detta är fallet med det egentliga dalmålet, härjedalskan och
jämtskan, vissa öst- och nordnorska dialekter samt bygdemålen inom
Norr- och Västerbotten. Ångermanland däremot och de norrländska
kustlandskapen söder därom samt det svensktalande Österbotten
uppvisar få eller inga bevarade spår av dativböjning.
I Medelpad synes det levande bruket av dativ i huvudsak ha upphört inemot slutet av 1800-talet. Ännu levande äldre medelpadingar
bevarar emellertid i klart minne vissa dativkonstruktioner, som de
hört i sin ungdom från de gamles läppar. Belägg för den medelpadska
dativböjningen finner vi dock främst i olika, företrädesvis äldre,
tryckta arbeten samt uppteckningar i Uppsala landsmålsarkiv.
Under arbetet med insamlande av material till en ordbok och grammatik över Medelpadå bygdemål med utgångspunkt från min hembygds dialekt, målet i Njurunda, har jag även samlat på belägg för
den gamla dativböjningen, vilket material i det följande redovisas.1
Docenten Karl-Hampus Dahlstedt i Uppsala har haft vänligheten se igenom
manuskriptet till denna uppsats och därvid lämnat en del goda råd beträffande
uppställning, beteckning och bedömning av några tveksamma fall.

102

ALGOT HELLBOM

Genom det hopbragta materialet möjliggöres en rekonstruktion av den
medelpadska dativböjningen, främst då av substantiv i best. form
efter preposition men även av substantiverade adjektiv i plur. samt
vissa pronomen.
Med undantag av några exempel på dativ i obest. form och en del
trycksvaga pers. pronomen har jag tagit med så gott som alla belägg
för medelpadsk dativböjning, som jag träffat på. Beläggen fördelar
sig på nästan samtliga socknar inom dialektområdet, fastän ojämnt.
Sålunda härrör ungefär hälften av alla belägg från Njurunda.
Därav får man dock inte dra den slutsatsen, att dativböjningen
skulle ha bevarats bättre där än i övriga Medelpad. Andra socknar
har bara inte blivit i samma grad undersökta i detta hänseende.
Trots ojämnheten i beläggen och exempelknappheten vid vissa
typer ger det hopbragta materialet vid handen, att dativböjningen
varit tämligen enhetlig i hela det medelpadska dialektområdet1,
möjligen med undantag för best. sing av neutrer på kons., som i norr
uppvisar -en i stället för -an. Dock är beläggen alldeles för få, för att
man skall kunna bilda sig en säker uppfattning härom.
Jämför vi dativböjningen i omgivande landskap, finner vi stor
överensstämmelse. Större skiljaktighet möter vi först i Nordingrå på
gränsen till Västerbotten, nämligen vid maskuliner, som där i best.
sing. ändas på -om, medan i Medelpad motsvarande ändelse är -a.

Källor till dativböjning i Medelpad2
1. Bland Johan Bureus anteckningar i »Sumlen» från omkring år
1600 finns på sidan 523 en liten förteckning på fyra medelpadska
1 Haverö

i västligaste Medelpad räknas ej till detta område.
Citerade tryckta källor och handskrifter med normalskrift återges i denna
framställning så vitt möjligt med originalets beteckningssätt. Källor med
landsmålsalfabet återges med författarens grövre beteckning, varvid citatet
föregås av tecknet (höjd punkt). Distinktionen öppet och slutet a anges ej
(oaktat skillnaden är markant i målet). Likaledes utmärkes icke Viby-vokaler
(dämpat i och y). Grumliga å-vokaler har normaliserats till 8. öppet ä-ljud
tecknas a, o anger slutet o (i några fall står o etter orig.). Reducerad ändelsevokal tecknas e. Supradentalt d, t, n tecknas med punkt under konsonanten,
i de fall då rd, rt, rn eller Zrd, Lrt,11'n icke naturligen kommer till användning.
2
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Det medelpadska dialektområdet och den gamla sockenindelningen.

glosor, däribland två maskulina substantiv, som sannolikt står
upptecknade i dativ, nämligen:
Melpadica
byna pro bynom
Pärsa : pro Pärson
udda : p[ro] udden
bua p[ro] bodhen
Bsg dat. av typerna byna och udda påträffas oförändrade i Medelpad
ännu 300 år senare vid tiden för dativböjningens upplösning.
2. Nästa prov på dativböjning i Medelpad finner vi i Matthias
Nordals avhandling från 1716 (s. 46):
Gå yst i gåla till a Lasse å bea komma hit,
i.e. gå öster i gården tul Lars och bed honom komma hit.
För sje-ljud anv. omväxlande rs, sj och åsj. Vokallängd anges vid behov
med tecknet : efter vokalen (ej att förväxla med kolon efter varje uppslagsord
i materialsamlingen).
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I manuskriptet till medelpadsorden i Hiilphers beskrivning
förekommer ett exempel på dativböjning av pers. pron. Exemplet
återfinnes, fast förvanskat, i boken, tryckt 1771.
Ihres dialektlexikon, som även innehåller bidrag från Medelpad,
har intet exempel på dativböjning, så vitt jag kunnat finna, annat
än under FLI: fli enom stryk.' Dock finns i Ihres handskrivna förlaga
uttrycket Kaxen i kära, där kära torde vara bsg dat. av kar 'karl'.
Exemplet har emellertid ej upptagits i Ihres lexikon.
Lantmätaren Daniel Åslund, länsmansson från Tuna socken i
Medelpad, f. 1826, utgav 1857 en novellsamling, »Taflor och berättelser från Norrland. Del I. Medelpad». Verket skildrar livet i författarens hemsocken, och på några ställen låter han allmogefigurer fälla
repliker på Tunamål. Även en bröllopsvisa från 1824 finns intagen
i boken. Dessa brottstycken i Åslunds bok utgör troligen det äldsta
bevarade provet på medelpadsmål i sammanhängande tal. Även några
dativformer förekommer.
Augustins ofullbordade medelpadsordbok från 1861 innehåller
följande anm. till art. a: »lägges äfven till maskulina, dock endast i
objectsform, ex. Gä yxa at a Pelle.» — Några maskulina subst. anges
med ändelsen -a i best. form sing., trots att genusbeteckningen »m»
står utsatt. Det kan näppeligen vara annat än dativformen, som anföres (se s. 124).
Norrländska landsmålsföreningens »Sägner från Medelpad»
(ULMA 88:53) innehåller berättelser nedskrivna på 1870-talet av
studenter från medelpadssocknarna Njurunda, Selånger och Stöde.
Denna handskrift ger oss fler prov- på dativböjning i Medelpad än
någon annan påträffad källa. Det mesta av innehållet är tryckt i
SvLm III, s. 170-192. över 5 sidor av ett bidrag från Njurunda har
dock uteslutits där.
Ett annat nummer i landsmålsföreningens handskriftssamling, »Referentbok för Medelpad» (ULMA 88:25), likaledes från 1870-talet,
upptar ämnesvis ordnade ordförteckningar, pronomen, starka verb
m.m. Även här förekommer en del dativformer, viktigast prov på
böjning av pronomen. I en liten uppteckning på 2 1/2 sid. (ULMA
1 Ej

säkert, att enarn verkligen avser dialekten.
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88:51) ger en Selångersstudent prov på dativ av subst. och pron. i
såväl egentlig som oegentlig användning.
En berättelse på Selångersmål återgiven av en medelpadsstudent 1879 finns intagen i SvLm I, s. 577-584. Alldeles i slutet hittar
vi uttrycket 'gammalt i vagrv, med anm. »även 'i vaka» ('gammalt i
världen'). Utan tvekan är 'va:kv, bsg dat. till 'vak f 'värld'. Inledningsvis
anmärker Lundell om Selångersmålet: »Äldre personer bruka ännu
dativ med olika former i kön och tal.»
Sellbergs lilla skrift, »Anteckningar från Medelpad», tr. 1876,
innehåller inga prov på dativböjning, utom möjligen en form av
pron. 'hon', som dock kan vara feltryck (se s. 120).
I sin uppsats »Njurundamålets formlära» (SvLm 1915, s. 57)
anmärker Stenbom beträffande substantiven: »Av den gamla dat. ock
ack. har jag icke märkt några spår i det nuvarande målet.» Av pers.
pron. upptar Stenbom ett par särskilda dativformer (se s. 118, 120).
I Nordisk familjeboks 2:a uppl. (tr. 1912) anmärkes i artikeln
om Medelpads folkmål: »Särskild form för dativ brukas blott af äldre
personer.»
I Sjögrens Sverige, del VI, tr. 1924, lämnar Geijer i sin artikel
om Medelpads folkmål på s. 471 följande upplysning beträffande
dativen: »Fullständig dativböjning har intill senaste tid förekommit
och förekommer kanske ännu på ett eller annat håll som lefvande
språkbruk hos personer tillhörande de äldsta generationerna: tell Liin
till Liden (i nominativ Lia), ti tjOken i köket, ja ha etä mä si le på
fi'ska jag har ätit mig så led på fisken o. dyl. Mera vanlig är dativen nu endast i vissa stelnade uttryck, såsom a se sja`kven af sig
själft m.m.»
Bogren berör i sin avhandling om Torpmålet 1921 dativböjningen i denna socken på s. 138: »Torpmålet har numera blott två
kasus: nominativ och genitiv ... Dativen lever kvar i en del stelnade
uttryck. Så finns fsv. -e i mask. dat. obest. form kvar i frasen 'a gåke
'bort' (fsv. af gardhe). Av best. formen märkes följ. ex. på dativ: fem.
'at vekken 'nästa vecka' (fsv. at vikunno), neutr. 'at äran 'nästa
år', 'a hu'vvan 'på huvudet', 'ii mWrskran 'i mörkret' (fsv. at åren°
etc.). Dat. plur. finns i uttr. 'hylle i lä ngnsm inter 'på något avstånd följa'. Dat. mask, sing. har jag ej lyckats belägga, men den
har ändats på -a (se Geijer Sverige VI: 471).»
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Ang. personl. pron. i proklitisk ställning anför Bogren på s. 140:
»Moster Eriksson i Byn (död för åtskilliga år sedan) skall enl. uppgift
ännu haft särskilda former för dativ, nämligen för mask. 'a, för fem.
'en, n.. .»
I Vestlunds avhandling om Medelpads folkmål 1923 (dialektområdet och början till en ljudlära) nämnes dativböjning på ett par
ställen (s. 71 och 122). Dessutom har V. på några ställen i sina ordsamlingar från olika medelpadssocknar påpekat förekomst av dativ.
Bland primärant. till Selångersmålets formlära finns ett 10-tal dativex. (ULMA 23018:10).
Av Uppsala landsmålsarkivs grammofoninspelningar förekommer i inspeln. 80 A och B från 1935 måhända två eller tre dativer av
subst. (reservation för hörfel), och i inspeln. 130 A samma år ger en
Njurundabo, f. 1853, prov på gammalt mål, varvid han nämner några
substantiv i dat. plur.
I årsboken Ångermanland-Medelpad 1935 anför Tillhagen dativformen flrasken (s. 72).
I Svedbergs Från gamla Skön, del III, tr. 1959, har påträffats
tre ex. på dativ (s. 86, 102, 106).

Materialsamling
1. Dativ i obest. form.
Obest. dativ påträffas i Medelpad i några stelnade uttryck, varav
i flera fall motsvarigheter finns i riksspråket, t. ex.
GLAPP — gkceppe: SelTyHo ca 1920: 'i gka' ppe 'förgäves' — »väl
en stelnad dat. sg. av ett subst. *glapp . .» (Vnd, avh. s. 122)1.
GUD — gu‘
Nj ca 1915: Ou' di kkagan 'Gudi klagat' (förf.).
GÅRD — gå'
Nj ca 1915: Mo' rfarn ä gammal i gålre han 'morfar är
gammal i gårde han' — Ko' a ä långt a gåke 'kon är långt av gårde =
långt borta (förf.) To 1921: 'a gåke 'bort' (Bgn s. 138).
1 Uttrycket heter i Liden i glraspp8m — »har väl fått sin ändelse i anslutning
till andra adv.» (Vnd, avh. s. 122).
I Njurunda däremot förekommer formen i gka'irpa t.ex. gå (tjöre, fara) i
glrappa. Möjligen har dativformen gheppe här kommit att uppfattas som ett
svagt fem. subst., varefter en best. form glfceppa nybildats. (förf.)
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SIDA — si' e: Nja ca 1915: Stig låt a sie, sa ja får komma firbi! 'stig
åt sidan, så jag får komma förbi'. Här kan tänkas föreligga en ob dat.
fem., fastän vokalförsvagningen har medfört fullständigt sammanfall
med nom. (förf.).
SYN — sy'ne: Nj ca 1915: Du sir i syne, g8sse! 'du ser i syne, gosse'
(förf.).
VAL — va'ke: SelTy ca 1920: 'i va'ke ma 'i val med =däribland,
därjämte' Ex. 'h,a'gg na taller å na graner i vake ma 'hugg några tallar
och några granar därjämte'. »Uttrycket innehåller förmodligen en
stelnad dat.-sing.-form av subst. val. Alltså egentligen 'under utväljande av'.» (Vnd, avh. s. 71).
GOD — go' e: Nj 1874: 'Ja få no äta å h811ä ti goä [ma] ha ssm är då
'jag får nog äta och hålla till godo med det som är då' (SvLm III, s.
182). Nj ca 1915: D8pp stinte å hull ti goe! 'doppa, stinta, och håll till
godo' (förf.).
2. Best. dativ av maskuliner i sing.
a. Starka mask, på kons. (bsg nom. -en, -n). Dativänd. -a. Enstaviga akut aksent. De med grav i bsg nom. synes dock ha grav aks.
även i dat., t. ex. bro' ra 'brodern'.
BONDE — bonna (' --?): Nj 1874: 'Mat skullä d8m ha tå bonna
'mat skulle de ha av bonden' (SvLm III, s. 176).
BRODER — bro' ra: Sel ca 1925: "je-nä utt bro' ra denne 'giv det åt
din bror' (Vnd, ords.).
BÅT — bå' ta: Nj 1935: ... bytta bakani båta 'byttan baki båten' (Visa,
gnolas av sagesm. f. 1853, inspeln. 129 B, utskr. s. 9. Se äv. ULMAS:s
frågel. 33, s. 26.).
BÄCK — bä'ttja: Sel ca 1940: Ha smakar mer tå bä'ttja än tå sä'ttja
'det smakar mer av bäcken än av säcken [sa gumman, som blev
bjuden på starkt utblandad saft]' (Muntl. medd. t. förf. av ortsbo, f.
1878). — Nj 1958: Jonke, du går fäll inte å tjörer ti bä'ttja? 'J., du går
väl inte och kör i bäcken' (Ortsbo muntl. t. förf, efter gumma f. ca
1820.).
ELD — e'/(l)a: Hä 1900: ... 'tar framm p& en tå ella 'tar fram pannan
från elden' (Gjr, ant., s. 60).
FADER — /dra: Sel ca 1925: 'Ja ska säg-8U fåra denne 'jag skall
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säga åt din far' — 'Han ha jusssm lite fd rakt fs(r) fåra 'han har
liksom lite respekt för fadern' (Vnd, ords.).
FIENDE — fren(n)a: Nj 1874: 'Då ha bar åv ut ti fiena 'då det bar
i väg ut till fienden' (SvLm III, s. 176). To ca 1940: li:ä:na (övers.):
'fienden' (Nsn, ords.). Ex. på anv. ges ej, men måhända är det en
ställning liknande Nj ovan, som föresvävar upptecknaren.
FIOL —fi(j)o'la: Sel 1874: ... 'n dann, 88M sått å gnak,a, på fijola 'den
där som satt och gned på fiolen' (SvLm III, s. 170). — Sk 1959:
Ja, husmora var sa rasanes på fiola 'ja, husmodern var så rasande på
fiolen' (Svedberg, s. 86).
FISK — fil ska: Mdp ca 1915: Ja ha etä mä ss le på fiska 'jag har
ätit mig så led på fisken' (Gjr i Sverige VI, s. 471).
FOT — fo'ta: Nj 1800-t.: Han låg å spela niä fota 'han låg och
spelade med foten' (Forts. på visa, cit. under BÅT, ovan. ULMA:s
frågel. 33, s. 26.).
GRIS — gri' sa: Hä 1900: *Je grisa nan mat 'ge grisen någon mat'
(Gjr, ant. s. 63 [ef. sagesmans fader, f. 1810]).
GRÖT — grö'ta: Nj 1874: ... om hu har na qvär tå gryngröta sän i
jaftäst 'om hon har något kvar av gryngröten sedan i går kväll' (Lmf.,
Sägn. s. 36; felakt. återg. i SvLm III, s. 184).
GÅRD — gnyt: Mdp 1716: Gå yst i gåla 'gå öster i gården' (Nordal,
s.46). Tu 1857: en 011e yst i gåhla '011e öster i gården' (Åslund, s. 178).
Hä 1900: le-så från gåka 'leda sig från gården' (Gjr. ant. s. 26). Nj
1939: 'mor i gåka 'mor i gården' (Granberg, bl. 151).
HÄST — hä'sta: Nj 1875: No kunnen si om hästa sänne (»i st. f.
kasten [hästen] sän») na lite bätter 'nog kunde han se om hästen sin en
smula bättre' (Lmf., Ref. s. 18).
KAMMARE — ka`mmara: Hä 1900: »N. S., far t. S., f. 1810 i
Strinne. 1/4 [mil] från Västansjö [i Hä], han skall ha sagt»: 'n-Stina,
a-Erke, ut i tjö'ken, ka`mnuira, sala (sing.) 'Stina, Erik, ut i köket,
kammaren, salen'. (Gjr, ant. s. 55-56).
KARL — ka' ra: Mdp ca 1760: Kaxen i kära! Vir animosus et cum
distinctione. Multoties in usu est per ironiam. (MS, förlaga t. IluTs
dialektlex., ej tryckt). Nj 1874: 'Han unnräs, hsrä indaketen ha haddä
gått ma kara (SvLm III, s. 183). Nj 1875: Ja kan int förstå h,va ha ha
vörte tå kära vore (»i st. f. tå von I. voran kär») 'jag vet ej hvad det
blifvit af vår karl' (Lmf., Ref. s. 18).
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KJOL — tjola: Tu 1857 (1824): ros i ros omkring tjola (Åslund, s.
129). Ur en bröllopsvisa från 1824.
KNUT — knitta: Nj 1874: ... sa rissän sä nösönner knuta 'så hasade
han sig nedefter knuten' (Lmf., Sägn. s. 33). Hä 1800: *Je-mti ss' kara
dani knuta 'ge mig brynstickan där i knuten' (Gjr, ant. s. 63).
KROK — kro' ka: Nj 1879: Sätte ti krotjen [vid hässjning] 'sätta i
kroken' — »Kroka är en form, som ofta begagnas af gamla (äldre)
personer.» (Lmf., Ref. s. 57).
KROPP — krs'ppa: Tu 1857 (1824): Dom stog å därre i hele kroppa
på palla 'de stod och darrade i hela kroppen på pallen' (Åslund, s. 129).
Ur en bröllopsvisa från 1824.
KUNG — ko' nga: Nj 1874: ... *säkstiä sjuttiä man, ssm jusssm
skullä äta la ma konga '60-70 man, som liksom skulle äta i lag med
kungen'. — '1 dannä sjynnä dsm sä å talta sm fr konga 'det där
skyndade de sig att tala om för kungen'. (SvLm III, s. 181).
KVÄLL — kvälla: Sel ca 1925: 'stt kvälla 'mot kvällen' (»ålderd.,
sannol. gammal best. dat. sg.») — *ha le stt kvälla 'det led mot kvällen'.
(Vnd, ords.) Li 1927: ffirje-ma fa' rsfarn ått kvälla 'följa med farfar till
kvällen' (Vnd, Berättelser bl. 13).
KÄRLEK -- tjcirleka: Mdp 1942: ... söm Pajlus säg öm kärleka
'som Paulus säger om kärleken' (Hzn, s. 78). Tänkbart dock, att Hzn
behandlar kärlek som fem.
LEK — le' ka. Mdp 1942: ... bra mä na litte förstånn å i kärlekslekct
'bra med något litet förstånd också i kärleksleken' (Hzn, s. 55).
MUN — minna: Nj 1874: *då han såg sa myttje för munna 'då han
såg så mycket [mat] framför munnen' (SvLm III, s. 182).
PALL —palla: Tu 1857 (1824): Han toga ti näfvan och h,ädde framma
på palla 'han tog henne i näven och hävde fram henne på pallen'
(Åslund, s. 129). — Ur en bröllopsvisa från 1824. Se äv. under KROPP.
POLACKARE — påla' kkara 'polack': Nj 1874: »Ska ja gära
tockäna», saan ått pålackan (1. pålackara) ... 'skall jag göra så här,
sade han till polacken' (Lmf., Sägn. s. 34).
PÄLS — pälsa: Nj 1874: ... 'å tell å sjimsä å sjara i stor a sjlimsä
längs ätter fårsjinnpälsa gubbas 'ock till att skimsa och skära en stor
(en) slimsa längs efter fårskinnspälsen gubbens'. (SvLm III, s. 177).
RYSS — ry' ssa: Nj 1874: ... 'dum skullä ut å hanskäs ma ryssa ijän
'de skulle ut och handskas med ryssen igen' — clsm hadd int fått
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sleggäs rna ryssa på fkerä dagar 'de hade inte fått slåss (eg. slagits) med

ryssen på flera dagar'. (SvLm III, s. 177 o. 179).
SADEL — sala: Nj 1874: 'å sa kköv-n nö borti sala 'och så klev han
ner ur sadeln' (SvLm III, s. 181) — ... å löfte-sä borti sala mä en ärm,
'och lyfte sig ur sadeln med en arm'. (Lmf., Sägn. s. 34).
SAL— sala: Hä 1900: Se under KA1VILVIARE (Gjr, ant.). Mdp 1942:
... sa tåger vi öpp på sala genest 'så tågar vi upp på salen genast'
(Hzn, s. 30).
SERVIS — sa' rvisa: Mdp 1942: Ta ntä köpper å fat, skier, söcker å
grädda å sa gkas — hele sarvisa 'ta med koppar och fat, skedar, socker
och gräddan och så glas — hela servisen. (Hzn, s. 30).
SÄCK — sältja: Sel 1940: Se under BÄCK. Nj 1956: Jädda blråste
borti sättja 'gäddan blåste ur säcken' =blev stulen. (Ortsbo efter
gammal sagesman, muntl. t. förf.).
TOV to' vva: Nj 1879: »Rogtovv, best. form rogtovven, pl. rogtovver,
best. form rogtovvan, masc. Den uppspirande gröna rågen. Äfven en
form på a: »Ja vet int hore hce är mce tovva vonn, han kom sä ingen väg
'jag vet inte hur det är med toven vår, den kommer sig ingen väg'
(Lmf., Ref., s. 65).
TRAPP — tra'ppa: Hä 1900: 'gå opp i tra'ppa 'gå upp i trappen'
(Gjr, ant. s. 63). Mdp 1942: döm krångke sä öpp gönöm trappa ... öpp
för trappa ... 'de krånglade sig upp genom trappen ... upp för trappen' (Hzn s. 24 o. 30).
TÄT — täla: Mdp 1942: ... må Jonke å skräddarn, söm drämde tell
mit fkötarvalsa, i täta ... 'med Jonke och skräddarn, som drämde till
med flottarvalsen, i täten ...' (Hzn, s. 30). — Möjl. behandlar Hzn
'tät' som fem.
UDD — dda: Mdp ca 1600: udda pro udden (Bureus, Sumlen,
under »Melpadica»; tr. i SvLm Bih. I, s. 203). Förmoc11. dativ. Kan
även vara bildat av s'clde 'udde'.
VALS — valsa: Mdp 1942: ... skräddarn, söm drämde tell må
(Hzn, jfr under TÄT, ovan).
flrötarvalsa
VÅR -- vå' ra: Nj 1936: 'allt arbet sem hör ti våra 'allt arbete som hör
till våren' (Ptn, Uppteckn., blad 2).
Ysela: 'becktrådens yttersta ände' Sel ca 1912: 'itterst på
YSEL
ysela 'ytterst på »yseln»' (Vnd, Ant. till form!, s. 4).
b. Starka mask. på vokal (bsg nom. -n). Dativänd. -na. Akut aksent.

DATIVBÖJNING I MEDELPADS BYGDEMÅL

111

BY — by'na: Mdp ca 1600: byna pro bynom (Bureus, Sumlen, under
»Melpadica»; tr. i SvLm Bih. I, s. 203).
DAG — da'na 1. da' va: Nj 1874: Å nu börddänä jussom på å glrisä
opp tå dalta å 'och nu började det liksom på att lysa upp av dagen
också' (Lmf., Sägn. s. 32).
STAD — sta'na: Nj 1874: Då dom kommet ått annrä ään på stana 'då
de kom åt andra änden på staden' (Lmf., Sägn. s. 30).
VED — vö'na: Sel ca 1912: 'däri vöina 'i veden' (Vnd, Ant. till
form!., s. 5).
Svaga långstaviga maskuliner (bsg nom. -en). Dativänd. -a.
Simplex grav aksent.
BACKE — kka: Nj 1874: 'ha kommä nagen gnakanäs utaii bakka
'det kom någon gnisslandes nere i backen' (SvLm III, s. 177).
DUNGE — dönga 'avfall på vedbacke m.m.': Nj 1874: ... 'å jekk
på haggdonga å fekk sä, tag i e yksä 'och gick på huggkasen och fick
sig tag i en yxa'. (SvLm III, s. 184.) — Sel ca 1925: 'vi jett sta å bo
unna dä-på vedonga 'vi måste åstad och röja undan (där) på vedkasen'
(Vnd, ords.).
POJKE — pejka (trol. akut aks.): Nj 1875: Ja vet int hör h,ä är mä
pojka månne 'jag vet ej hur det är med pojken min' (Lmf., Ref. s. 18).
UDDE — se UDD s. 15.
ÄNDE — änna: Sel ca 1912: 'h,iteränna 'den hitre änden' — 'borteränna 'den bortre änden' (Vnd, Ant. till forml., s. 3) — Tydl. dat.
fastän ej angivet av Vnd.
Svaga kortstaviga maskuliner (bsg nom. -an). Dativänd. (a)-na.
Aksenten torde vid simplex ha varit grav.
SVALE — smarana: llä 1900: •Gå ditt-i fängssvalrana 'gå till fähussvalen' (Gjr, ant., s. 63 [ef. N.S.? f. 1810]).
Personnamn med slutartikel på -en.
SÖDERSTRÖM — sö' derströmma: Nj 1874: 'Han, vart jussam sur
då, Söderströmmen, ... 'han blev liksom sur då, Söderström ...' —
'»Du kan gå å jära-nä du», saa-n att Söderströmma 'du kan gå och göra
det du, sade han åt Söderström(men)' (SvLm III, s. 180).
Anm. Belägget synes visa, att även egennamn, åtminstone av
ovanstående typ, böjdes som andra substantiv (jfr 2a).
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3. Best. dativ av femininer i sing.
a. Starka fem. på kons. (bsg nom. -a). Dativänd. -en (assim. vid
ord på -n; de på -r o. -k ändades i dat. på v,). Aksenten tro!. vanligen
akut utom vid flerst. med grav i bsg nom.
AND — ann (assim.) 'bråd tid' (i ssgr): Nj ca 1915: Vi va mitt i sisttann 'vi var mitt i ståttanden' (förf.).

Anm. Sammansatta ord med -ann i efterled uppges av upptecknare
allm. som f. i Mp. Vacklan förekommer dock, åtminstone i Nj, mellan
f.o.m.
BYGD — by'ggden: At 1923: 'istbiggden 'Östbygden' =gemensam
benämning på byarna Kläpp och Harvom. »Häri döljer sig väl en
gammal dativform» (Vnd, ords., under 'bygd' f.).
EGG — ä' ggen: Sel ca 1925: 'Ja [ha] slee, sa lien är ssm en trå i
ä'ggen 'jag har slagit, så lien är som en tråd i eggen'. »Möjl. att betrakta som en stelnad oblik form.» (Vnd, ords.).
HELG — ha'Irjen (äv.` --): Sel ca 1925: • Vi ä no bortbsen i haljen 'vi
är nog bortbjudna i helgen' (Vnd, ords., under lika'). SelLi ca 1925:
'ti ha`kjen å ö' rtjen, 'i helg och söcken' (Vnd, ords., under 'örkene').
HJÄLP — ja'kpen: Sel ca 1912: 'ti jakpen (»dat») 'till hjälp' (Vnd,
Ant. till forml., s. 4). Nj ca 1915: Ta båna ti jakpen! 'tag barnen till
hjälp' (förf.). Sel ca 1925: 'takk fsr ja'Irpen! 'tack för hjälpen' (Vnd,
ords.).
Anm. Vnd anför alt. [takk fs(r)] jalpa. Genusvacklan i st. f. dativ
kan här föreligga. Fem, förefaller dock som det enda folkligt äkta.
KÄRING — tjd ringen: Nj 1875: »Hör ha du nä mä käringen (1.
käringa) dänne?» 'Hur har du det med din gumma? »jemte det mera
regelbundna käringa di» (Lmf., Ref. s. 18).
Anm. Med »regelbundna» torde här avses pron. di, eftersom det är
poss. pron. i dat. som exemplifieras.
MARK — ma'rken: Sel ca 1912: 'vä' sti ma'rken 'västerut i marken'
(Vnd, Ant. till forml., s. 5). Ii 1919: 'mark f. 'mark' — Bsg dat.
'borti ma'rken 'borta i skogen' (Vnd, ords.).
makten: At 1923: ' Mann han var i väkmakten, 'meVÄLMAKT —
dan han var i välmakten' »gammal stelnad dativ?» (Vnd, ords.).
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VÄRLD — va:kry Sel 1879: 'gammalt i vagli 'förr i världen' (SvLm
I, s. 584). Med anm. »även i vaka».
Anm. betr. ortnamn.
Geijer upptar i Sjögrens Sverige i sin artikel om Medelpads folkmål
även följande ex. till belysande av dativböjningen:
tell Liin 'till Liden[s socken]'; »i nom. Lia»
Exemplet är hämtat från Hä-området och återfinnes bland Gjrs
primärant. s. 25: spp tell Liin 'upp till Liden'.
Starka fem. på vokal (bsg nom. -a). Dativänd. -nä. Aksent?
Å — ånä: Sel 1874: 'då var-ä 'n kväll, 88M kamn jekk nä te ånä 'då
var det en kväll, som karlen gick ner till ån' — [han] jekk su nä ti ånä . . .
'han gick så ned till ån' (SvLm III, s. 170-171).
Anm. Ordet har i norra Mdp. och även i Selånger allmänt antagit
mask. genus (Vnd, avh. s. 19). Formen ånä torde dock vara en gammal fem. dat., annars måste man förutsätta felskrivning på två ställen
för ett mask. åna. Vestlund uppger på ett ställe, att i Selånger å
liksom vrå ibland dock behandlas som f. Han påpekar också, att i
Liden (norra Mdp.) Indalsälven kallas ån, 4, men omtalas med pron.
hu 'hon'.
Svaga femininer (bsg nom. -a; dock har kortst. bsg =obsg, utom
i nordöst, där bsg på -en förekommer). Dativänd. -en. Aksenten är i
dat. vid simplex grav.
BRINGA — brr ngen: Nj ca 1915: Koa ä bre frammi bringen 'kon
är bred frami bringan' (förf.). Sel ca 1925: frammi brrngen 'frami
bringan' — »Endast i detta uttryck. År väl en stelnad dat. fem.form.» (Vnd, ords.)
FLASKA — fka‘sken: Li 1925: Lappen å tjäringa be alltin pkäga
borti fkasken (Tillhagen i Äng.-Mdp. årsb. 1935, s. 72).
KYRKA — tjö'rken, 1. tOrsen: Sel 1935: Koa sätte åv in jönsm
tjö` rsen 'kon satte iväg in genom kyrkan' (Inspeln. 80 A, utskr. s. 1).
Anm. övergången rk till sje-ljud i detta ord nekas i Sel av nuv.
gener. Jfr emellertid Nj (ä. spr.) fara ti tjörses 'fara till kyrkes' och
uttal som örse 'virke' och 'sarsen 'särken' i Torpmålet. (Bgn s. 127).
LADA — la' en: Nj 1879: ... å sa körer dom husse ut laa, å der sa
ärä en laagubbe, ssm är ini laa å tar imot hö, (då körkän skicker in ä)
8 - 80153048 Sv. Landsmull 1961
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å lcastär ä omkring (1. ikring) å trampär hop der i laän, å om laa är
stor, sa ... 'och så kör de lasset åt ladan, och där så är det en ladugubbe, som är inne i ladan och tar emot höet (då körkarlen skickar in
det) och kastar det omkring och trampar ihop i lada n, och om
ladan är stor, så
(Lmf., Ref. s. 50b).
STUGA — stu‘ gen: Tu 1857: Jestanes! jag tror dom bynn på å fjålle,
innan dom kom in i stugen. (Åslund, s. 69.) 'kors, jag tror de börjar på
och tokas, innan de kommer in i stugan'.
VECKA — vekken: To 1921: 'at vekken 'åt veckan' =nästa vecka,
(Bgn, s. 138).
ORKA — ö`rtjen 1. v'rtjen 'orka' =arbete: Sel ca 1912: 'ha'kjen å
rtjen
helg och söcken' (Vnd, Ant. till form!., s. 4). Se äv. under
HELG, s. 112. I Ihres handex. av SDL (Ihre 102 o. 103) står tillskr.
på s. 129: »örke Medelp. arbete.»
Anm. till 3 c.
Märklig för Njurundaområdet är följande paradigm i »Referentbok för
Medelpad» (Lmf., ULMA 88:25), ref. 1875 av 0. K. Hellz6n, f. i Nj
1847:
buse, best. busen, pl. bsser, busan, f. 'rede'
Denna böjning hör normalt hemma i nordöstra dialektområdet
(Ty-Hä-Lj), och i Njurunda liksom i Medelpad i övrigt böjs svaga
kortstaviga fem. på följande sätt:
bvse — buse — bsser — busen
(Jfr långst. höne — höna — höner — hönan)
Best. f. busen skulle i Nj passa för dativ.

4. Best. dativ av neutrer i sing.
a. Neutrer på kons. (bsg nom. -e). Dativänd. -an (i några fall -en).'
Aksenten är vid simplex grav.
BRÄNNVIN — bra`nnvinan,: Nj 1874: 'Nu lä då ryssan vara fali
på brännvinan 'nu lär då ryssarna vara farlig[t hågade] på brännvinet' (SvLm III, s. 181).
1 Änd. -en ser ut att tillhöra huvudsakl. norra området. Jfr Äng. på gå hen
(Geijer i Sverige VI, s. 475). Saken dock osäker på gr. av de fåtaliga beläggen.
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FOLK — fs‘ktjan: Nj 1874: 'Män sa var-ä å annii tag ti fsktjan då
'men så var det också annat tag (1. andra tag) i folket då' (SvLm III,
s. 176).
FÄHUS —ftekksan: Nj 1874: ... 'å tell å smslra å hsggä däri gammekfäkksan 'och till att dundra och hugga i gammelfähuset' (SvLm III,
s. 184).
GOLV — gu‘kven: Ho ca 1920: *på glaven 'på golvet' (Vnd, primärant.).
HÅLL — hs'llan: Sel ca 1912: 'däri &Nian '[i hållet]' (Vnd, Ant.
till form!., s. 4).
An m. I Nj m. fl. socknar förekommer uttrycket ha var däri (bkåe)
hylle 'det var i (blåa) hållet = det var nära, på vippen'.
KÖK — tjenen: Hä 1900: *ut i tjö‘ ken 'ut i köket' (Gjr, ant. s. 56,
efter N.S., f. 1810). Se s. 108 under KAMMARE. Se äv. Sjögrens
Sverige, VI, s. 471.
MÖRKER — ms' rkran, ms' rskran, ms' rkren: Nj 1874: 'Nagen,
skullä prsmt jetta sta ut i msrkran 'någon skulle promt vara tvungen
åstad ut i mörkret' (SvLm III, s. 179). Ho ca 1920: [ti] me'rkren 'i
mörkret' (Vnd, primärant). To 1921: *ti ms' rskran 'i mörkret' (Bgn,
s. 138). Sä 1957: Dsm va ute å tjsrde ti mu'rkran 'de var ute och körde i
mörkret' — »Mycket vanligt i min ungdom» (Ortsbo, f. ca 1890,
muntl. till förf.).
SYNDASTRAFF — syn(da)straffen: Nj ca 1915: Va i synn(da)straffen tar du dä tät, onge! 'vad i syndastraffet tar du dig till, unge'
(förf.).
ÅR — liran: To 1921: 'at år‘an 'nästa år' (Bgn, s. 138).
HUVUD — hu'vvan: Nj ca 1915: fälle a hu'vvan 'falla på huvudet'
(förf.). SelHo ca 1925: fkyge a hu'vvan 'flyga framstupa' (Vnd, ords.).
To 1921: 'a hu'vvan 'på huvudet' (Bgn, s. 138).
b. Neutrer på tryckstark vokal (bsg nom. =obsg). Dativänd. -nä.
Aksent?
HÖ — hemä:
*
Nj 1874: Män i anran for där å pöta däri hönä 'medan
de andra for där och påtade i höet' ( =i ladan för att söka en person),
(Lmf., Sägn. s. 33). Nj 1879: h,ä bkir sa ärbessamt tell å komma st:
väggan rna hön,ä 'det blir så arbetsamt att komma åt väggarna med
höet'. Referenten anm. i marg. »best. form af hö» (Lmf., Ref. s. 50b)
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Anm. Bogren anför fem neutrer på vokal, som i Torpmålet kommit
att sluta på n (bb.« 'blad', 'knän 'knä', 'lön 'led', 'strån 'strå', 'trän
'träd') — och anmärker: »n i dessa ord kommer från dat. sg. best.
form, som väl ändats på -nä (-ne) (fsv. -no), ... Urspr. hade endast de
ord, som slutade på vokal, "-nä i dat. sg. Sedan dh fallit i bladh o.
lidh, fingo även dessa subst. dat. på -nä.» (Bgn s. 121).
c. Tvåstaviga neutrer på -e (typ DIKE). Belägg saknas för denna
typ. Jfr dock HUVUD under 4 a.

5.

Best. form plural av substantiv.

Alla genera lika i dat. (bp! nom. -an, utom sv. kortst. fem., som
får -en i större delen av Mdp, och neutrer på kons. o. tryckstark vokal,
som får -a, -na). Dativänd. -sm (typerna haga, sko och dike dock ej
belagda). Aksenten grav utom vid fierst. med akut i nom. Typen
händrsm osäker.
BEN — num: Nj 1874: han sått där å kafva mä allä fyrä bena
(»1. benom») 'han satt där och kavade med alla fyra benen' (Lmf.,
Sägn. s. 35). Nj 1956: På n-del slsr-ä sä stt be' nsm 'på en del slår det
sig åt benen' (Ortsbo, muntl. t. förf. efter en gammal »härmelse» ang.
stulet kyrkvin). Jfr Löfgren, Sed o. sägen från Mdp., s. 77.
BOD —
vm: Nj 1956: gå ti bosm 'gå till fäbodarna' — »hört i
barndomen» (Ortsmedd. muntl. t. förf.).
sksm: St 1877: 'hit såg ut som ell'n skulle ha frasa
BUSKE —
oppätter småbuskom 'det såg ut som elden skulle ha flammat uppefter
småbuskarna' (SvLm III, s. 188).
BYXOR — bOkssm: Nj 1874: ... 'å nappä kniv'n borti slira bakalii
bökssm 'och nappade kniven ur slidan baki byxorna' (SvLm III, s.
177).
gam: In 1953: 'i dagsm-hanna 'i dessa dagar' (SSm,
DAG —
uppt.).
DOKTOR — ds' ktorsm: Sel 1874: • V arst lär-ä fsll vara ma dåktoråm
'värst lär det väl vara med doktorerna' (SvLm III, s. 171).
GÅRD — gäksm: Ho 1917: 'milla gålrsm 'mellan gårdarna' — »en
form som kan höras än i dag i gamla personers språkbruk.» (Vnd,
upps. Ljud!. § 82). Hä 1900: 'rymme från gåksm 'rymma från gårdarna' (Gjr, ant. s. 26).
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HAND — hänn(d)rum ('-- 1. --?): Mdp. (Nj) 1942: ... å hu bar'n
högt mulla händrom 'och hon bar den högt mellan händerna' (Hzn, s.
61). — Samma hist. i Ång.-Mdp. årsbok 1934, av förf, då karakt. som
»Njurundamål», men där står händran. (s. 147).
HÄST — hitstsm: To 1898: 'på hästan (»-om?») (Typordl., s. 111).
LOPPA — ls`ppsm: Nj ca 1915: Väkkommen epp ifrån ls`ppsm
'välkommen upp ifrån lopporna' (skämts. hälsning till morgontidig
person).
LÄNGD — län‘gnsm: To 1921: 'hylle i ltrngnsm inter 'på något
avstånd följa' (Bgn, s. 138).
MAMSELL — mdmsällsm: To 1898: 'en å mamsällsm 'en av mamsellerna' (Typoull., s. 111).
STUGA — stu‘gsm: Sel ca 1940: 1 Tune på lekkstugsm va ja fsrst
på gekve å hsppe pålske 'I Tuna [socken] på lekstugorna var jag först
på golvet och hoppade pålska' (Ortsbo, f. 1878, muntl. t. förf.; härm.
efter en gammal gumma).
ÅR — 'ärm: In 1953: 'i årsm-hanna 'de sista åren' (SSm, orduppt.).
Nj 1956: Ha slsr-sä stt pm 'det slår sig åt ögonen'
ÖGA —
(Ortsbo, muntl. till förf. efter en gammal »härmelse»). — Jfr Löfgren,
Sed o. Sägen från Mdp., s. 77.
Anm. till subst. i plural.
Förmodligen avses plur. i följ. ex., som förekommer i typordlista
för Torp 1898: 'där at boksm ['där vid borden'].
Följande otvetydiga dativformer av subst. i plur. har belagts
men förekommer endast uppräknade, utan att stå i något sammanhang: a. Nj 1935: ... å sa kalle dsm kösm å her stsm å feersm å feekkssm
å lo' gym 'och sa kallade ( =sa) de korna och hästarna och fåren och
fähusen och logarna' (Inspeln. 130 A, utskr. s. 15. En ortsbo, f.
1853, ger exempel på gammalt språk). b. St 1908: »I Fanbyn säges det
för jänter jäntom osv.» (Tgm, ords.). c. Nj 1958: »Mtissm, sa min
farfar» (Ortsbo efter sin farfar f. 1817).

6. Substantiverade adjektiv i plural.
Böjs som substantiv (bpl nom. -an). Dativänd. -am. Grav aksent.
BÄST — bä' stum: Nj 1959: Ja va ma de ber stsm 'jag var bland de
bästa' (Äldre ortsbor enl. minnen från barndomen. Medd. muntl. t.
förf.).
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FÄGST — ftekketsm: Sel ca 1940: Då ja va ong, va ja bann de
feekkstum 'då jag var ung, var jag bland de fagraste' (Ortsbo, f. 1878,
muntl. t. förf., härm. efter en gammal gumma).
SVENSK — svdnsksm: Nj 1874: »Kom å gär i hännä ...» skryttä'n
ått svänskan (»1. svänsksm») 'kom och gör det här ... skröt han åt
svenskarna' (Lmf., Sägn. s. 34).
Räkneord

Dativänd. -um.
FYRA — *fyrsm: Bo 1919: 'a fi' rumbuss 'på alla fyra' (Vnd, ords.).
To 1960: a fi' rembuss 'på alla fyra' (Ortsbo, muntl. t. förf.). Jfr
Augustin, Mdp. (Haverö): fyrombiis 'på fyra fötter'.
Anm. Förmodligen har vi här att göra med dativböjning. Jfr fsv.
fiurum. — I Borgsjö och Torp förekommer delabialiserat y.
Pronomen

HAN — nom. ( +ack. o. dat.) hann, n:
Tryckstark ställning — dat. hsv,sm (y. hann): Nj 1874: 'män
tell å minstänä lykkäs int-ä fsr hum å 'men har ni sett, lyckades
det inte för honom också' (SvLm III, s. 179). Nj 1874: å no slapp dom
hörä tå håvom na mer no 'och nog slapp de höra av honom något
mera (nog)' (Lmf., Sägn. s. 35). Nj 1915: 'hutism (Stenbom i SvLm
1915, s. 61). Mdp. 1942: å ma luiv6m hadde Skebom affarder 'och med
honom hade Skebom affärer' — å ge hönöm sjakv ...'n gratisfikatsjon
'och ge honom själv en gratifikation' (Hzn s. 47, 49).
Anm. Bogren anger för Torpmålet endast 'hann för såväl ack. som
dat. (Bgn s. 144). Förf. har heller icke något minne av tryckstarka
formen honom i Nj, end, hann i såväl ack, som dat., t.ex. ha'nn
tjänne(r) ja fäll — ja fikk kronan tå ha'nn.
Trycksvag enklitisk ställning — dat. a, na (y. n): Mdp. 1771
(1758): Hänn, han. ä honom, ut: ge åtä, gif åt honom — ge åtäne,
gif åt honom el. henne det.' Nj 1874: *»1 dannä ska du ha särsjelt
Ur manuskriptet till Hillphers medelpadsbeskrivning, en ordlista på över
150 ord belysande folkmålet. Listan trol. upprättad 1758 med biträde av en
mag. 01. Nordenström, som var länsmansson från Jämtland. Möjligen är heinn
och ä färgade av dennes modersmål, i varje fall har uttal med ä i dessa pron. icke
kunnat beläggas i andra källor. Exemplen har förvanskats i Milphers bok.
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fur», sa kongen å lsva-na, ha han skullä få äta två meddasmear dann dan
'det där skall du ha särskilt för, sa kungen, och lovade honom att
han skulle få äta två middagsmål den dagen'. (SvLm III, s. 178).
Nj 1874: • Ryssav, vart alldeles skamfkat fsr-a 'ryssarna blev alldeles
skamsna för honom (näml. för soldaten B.H.)' (SvLm III, s. 182).
Nj 1875: »3 pers. m. s. Han, cas. obl. han, då det har tonvigt
Annars 'n, men äfven a o. na. Ex. .. Han ga na =Han gaf honom
('Kan äfven betyda: Han gaf henne').» (Lmf., Ref. s. 16). Sel ca 1875:
Ja, jag har bött-n å trätte på a ... 'ja, jag har bett honom och trätat på
honom' — Näste gång ja träff'n ska ja sväre opp åtta ... 'nästa gång
jag träffar honom skall jag svära opp åt honom' — Ja, som sagt var,
ja sko säj:je ått'a 'ja, som sagt var, jag skall säga åt honom' (Lmf.,
ULMA 88:51). Mdp. 1942: Aldrig trodde ja, ha fanns 'n sal nagerst,
söm va sa stor-dänna, å bära för fåktje ska springe gönöm a. 'aldrig
trodde jag det fanns en sal någonstans, som var så där stor, å bara
för [att] folket skall springa genom honom (den)' (Hzn, s. 36).
c. Trycksvag proklitisk ställning — dat. a: Mdp. 1716: Gå yst i gåla
till a Lasse ... 'gå öster i gården till (honom) Lasse' (Nordal, s. 46).
Mdp. 1766: »Medelpadie est articulus mascul. sive communis generis.»
(Ihres anm. till A i eget handex. =Ihre 102). Mdp. [1789]: Följande
citat från 1879 ur Norrl. Tidn. 6 mars förekommer i en notis angående
en predikan, som en medelpadspräst skulle ha hållit 90 år tidigare:
Å just som en Abram skull' te å stittje knifven ti a son sen, a Isak, så
kom he en angel borti skya och ropte åt a Abram ... 'och just som (han)
Abraham skulle till att sticka kniven i (honom) son sin, (honom)
Isak, så kom det en ängel ur skyn och ropade åt (honom) Abraham'
(ULMA 88:88). Mdp. 1861: Gä yxa at a Pelle 'ge yxan till (honom)
Pelle' (Augustin, under A) Med anm. »Lägges äfven till maskulina,
lemnä di dannä
dock endast i objectsform». Sel 1874: 'Jönsj
kattsjinnä ått a håkä 'Jöns ... lämnade det där kattskinnet åt (honom)
(hin) håle' (SvLm III, s. 171). Hä 1900: 'a Erke '(honom) Erik' (Gjr,
ant. Se under KAMMARE, s. 108). Ty 1900: »Öberg berättar att en
käring från Sättna ännu säger: a i' sak om sin man Isak.» (Gjr, ant. s.
43). In 1929: 'att a olle 'åt (honom) 011e' (Vnd, Berättelser bl. 18).
Sk 1959: Fa(dr)ern, åt a Pär Ersa Klykan 'fadern till (honom) Per
Ersson [i] Klökan' (Svedberg, s. 106).
Anm. Ytterligare drygt ett 20-tal ex. på såväl enklitisk som prokli-
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tisk användning av a, na finns i Lmf. »Sägner från Medelpad», s.
17-37. Se äv. Bogren, Torpm., s. 140.
HON — nom. ( +ack. o. dat.) hu, a, no:
Tryckstark ställning — dat. (o. ack.) hdnne (äv. hu):' Nj 1875:
»3 pers. f. Hu, cas. obl. henne, då det har tonvigt ... Ex. Gä nä ått
henne =gif det åt henne.» (Lmf., Ref., s. 16). Nj 1915: dat. 'hänne —
ack. 'hu (Stenbom i SvLm 1915, s. 61).
Anm. Bogren anger för Torpmålet endast hu i såväl dat. som ack.
Vestlund har följande anm. under 'hon' i orduppteckning från Tynderö 1917: »Formen 'hiennar hörd i uttr.: firmyndar fur h,ännar
'förmyndare för henne'.» I Sellbergs »Anteckningar från Medelpad»
förekommer följande mening på s.14, r. 2: Ingen såg ti känner häller nu
'ingen såg till henne heller nu'. Möjligen är känner tryckfel.
Trycksvag enklitisk ställning — dat. n (y. a, na): Nj 1875: »3
pers. f. Hu, cas. obl. henne, då det har tonvigt; annars a, na, men äfven
'n ss i mascul. Ex ... Gä,'n en kläning sa gänom! =gör henne en klädning så gerna.» (Lmf., Ref. s. 16).
Trycksvag proklitisk ställning — dat. 72 (y. a): Nj 1874: 'å själfv
ska ja fäll in å hörd tell rna 'n mor, 8M hu har na kvar ... 'och själv
skall jag väl in och höra med (henne) mor, om hon har något kvar'
(SvLm III, s. 184). Förf. anm.: »eller mä a mor, fastän besynnerligt
nog det förra anses klinga bättre.» Hä 1900: 'n Stina '(henne) Stina'
(Gjr, ant. Se ovan under KAMMARE, s. 108). Sel ca 1925: »'n, objektsform, som förr kunde höras hos äldre personer: 'Je-nä stt n-Kare 'ge
det till (henne) Karin'» (Vnd, ords.).
DET — nom. ( +ack. o. dat.) ha — dat. (ä spr.) di: Nj 1874: 'No
s[k]ak-ä gå bra mä di 'nog skall det gå bra med det' och: 'var säker på
di 'var säker på det' (SvLm III, s. 178). — Ytterligare tre ex. på di
finns i samma berättelse. Nj ca 1915: Ha bh-nt na tå' di int 'det blir
inte något av (med) det inte' (förf.). Mdp. 1942: nog skar ä bli bra mä
di — Sa hit blir no bra INI di — å mr di bynde 'n på å bi högfalig 'och
med detta började han på att bli högfärdig' (Hzn, s. 17, 43 o. 47).
i Enl. författarens iakttagelse användes i Njurunda i tryckstark ställning
h,änn,e i såväl ack, som dat.; ibland även hu, t. ex. hä tjänne(r) fa fäll — vi hadde
e häkek, å ha va pinner på hit.
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Sel 1874: 'sa är-ä fsll itt unnerlit, ha ongdommen, ssm väks upp nu fur
tin, valt otrogen å jar ni tå di, dsm ha sakt tå gammalt 'så är det väl inte
underligt, att ungdomen, som växer upp nu för tiden, blir otrogen och
gör nid ( =narr) av det, de har sagt av gammalt' (SvLm III, s. 171;
obs. fel övers. i not 13). St 1877: för di ingen skulle bi lienes 'för det
[att] ingen skulle bli lidandes' (SvLm III, s. 188). Nj ca 1915: No ma
tro di 'nog må [man] tro det, (ironiskt). Mkt vanligt uttryck. (förf.).
Anm. I Augustins ordbok upptas uttrycket först di 'först det' =
»uttryck af önskan, hopp och belåtenhet.»
MIN — nom. ( +ack. o. dat.) menn, mi, mett, me nne 1. (Nj) mann,
mi, matt, ?minne. Dat. m/f sg (ä. spr.) menne 1. månne': Nj 1875:
»Obs. [pluralerna] månne, dänne, sänne och vore (ä trol. =a) förekomma äfven i singularis. Ex. Ja vet int hyr hit är mä pojka ni/inne =
jag vet ej hur det är med pojken min» (Lmf., Ref. s. 18). Sel 1925:
fa' ra menne 'min far' »Någon gång i min barndom hörde jag formen
men[n]e (tr.-svagt) efterställd ett på gammalt sätt böjt mask. subst.
i best. form.» (Vnd, ords. Jfr DIN).
DIN — nom. ( + ack. o. dat.) denn 1. dann etc. (se MIN, ovan).
Dat. m/f (ä. spr.) de nnel. da' nne: Nj 1875: Hyr har du nä mä käringen
(»1. käringa») dänne? (Jemte det mera regelbundna »Käringa di») —
(Lmf., Ref. s. 18). Sel ca 1925: 'fåra denne 'din far': 'ja ska stig-stt
fdra denne 'jag skall säga åt din far' (Vnd, ords.). — »För ett tiotal
år sedan kunde man någon gång få höra gamla personer använda en
särsk. oblik form av pronominet, åtm. i mask. sing., t. ex. 'je-nä stt
brora den[n]e 'giv det åt din bror'» (Vnd, ords.).
SIN — nom. ( + ack.o. dat.) senn 1. sann etc. (se MIN, ovan). Dat.
m/f sg (ä. spr.) se nne 1. sa' nne: Nj 1875: No kunnen si om /kista sänne
(»i st. f. hästen sän») na lite bätter 'nog kunde han se om sin häst en
smula bättre' (Lmf., Ref. s. 18). St 1877: ... 'en par jänter
ssm
fgcle ma på fara sennes joksättning 'ett par jäntor, som följde med på
far sins jordsättning' (SvLm III, s. 189). Dativformen har alltså här
fått gen.-änd.
VÅR — nom. ( +ack. o. dat.) voran, vora, vorat, vore 1. (ä.) vonn,
vor, vort, vore Dat. m/f sg vore (ä. spr.): Nj 1875: Ja kan int ferstå hva
hit ha vörte tå kära vore (»i st. f. tå von 1. voran kär»)= 'jag vet inte hvad
1 Märk den på s. 125 angivna formen menner 'min,' som möjligen är felskrivning.
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det blifvit af vår karl' (Lmf., Ref. s. 18). Jfr under TOV (s. 110)
tovva vonn med pron. i nom, efter subst. i dat. Jfr äv. Åström, Degerforsmålets formlära: »En särskild dativändelse kan någon gång låta
höra sig: 'på skojjen vorum 'på vår skog'» (SvLm XII:2, s. 36, anm. 1).
Anm. Belägg saknas för dativ av poss. pron. i neutr. o. i plur.
DEN DÄR — nom. ( +ack. o. dat. självst.) n-dann, n-da'nna,
(d)e-da'nne Dat. m. sg. (ä. spr.) n-danna: Nj 1874: ... sa såg än en som
kommä, bäranes mä i lykt. »Hä ä no'nt vart ja gär en dänna naschan
int», tänkten ... 'så såg han en (man) som kom bärandes med en lykta.
Det är nog inte värt jag gör den där något inte, tänkte han'
(Lmf., Sägn. s. 31).
DE DÄR — nom. ( + ack. o. dat.) självst. (d)e-da'nnan 1. (d)ida'nna,n. Dat. (ä. spr.) di-da'nnum: Nj 1875: Demonstr. pron ... pl.
di dännan, dat. (åt) di dännom jemte (åt) di denna. (Lmf., Ref. s. 18).
EN OCH VAR — e:n å var: In 1953: [Dat.] 'ensm å varm »ej
allmänt» (SSm, Orduppt.).
SJÄLV — sjakv, sjalry — dat? sj& Hen, sjalrven (äv.. sjskv — sjs'Irven)
Mdp. ca 1915: Koa komme hemm alldeles tå sä sjcikven 'kon kom hem
alldeles av sig själv' (Nj, förf.) Ibl. förlängd form: sjcekvenes (-a-, -s-)
Formen sjakven tolkas av Geijer som dat. i uttrycket a sä sjakven af
sig själft (Sjögren, Sverige VI, s. 471).

Översikt
Enstaka subst. o. adj. i obsg — änd. -e
a gåke — i syne — ti goe 'till godo' (s. 106-7).
Mask. subst. i bsg:
Starka på kons. — änd. -a : hästa 'hästen' (s. 107-10). Starka på vokal
änd. -na : byna 'byn' (s. 111). Svaga långstaviga — änd. -a : bakka
'backen' (s. 111). Svaga kortstaviga — änd. -na :fängssvakana 'fähussvalen' (s. 111).
3. Fem. subst. i bsg:
Starka på kons. — änd. -en, -n, 4.2.1. assim.: tjäringen — valry, 'världen'
sluttann 'slåttanden' (s. 112-13). Starka på vokal — änd. -nä: ånä
'ån' (s. 113). Svaga lång- o. kortstaviga — änd. -en : fkasken — stugen
(s. 113).
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Neutr. subst. i bsg:
Neutr. på kons. — änd. -an (o. -en): åran — gukven 'året, golvet'
(s. 114). Neutr. på vokal — änd. -nä: hönä 'höet' (s. 115). Tvåstaviga
på -e — änd. ? (typ dike; belägg saknas).
Subst. i bpl. — änd. -sm:
buskum 'buskarna' (s. 116-117).
Substantiverade adjektiv i pl. — änd. -877/:
de bästum 'de bästa' (s. 117).
Räkneord — änd. -sm:
a firumbuss 'på alla fyra' (s. 118).
Pronomen:
h,unum, a, na 'honom' (s. 118). hänne (o. hännar?), n 'henne' (s. 120).
di 'det' (s. 120). menne — denne — senne — vore 'min, din, sin vår'
(s. 121). n-danna m. 'den där' — di-dannum 'de där' (s. 122). ensm å
varsm 'var och en' (s. 122). sjakven, sjalrven, sjuven 'själv' (s. 122).

Oegentlig användning av dativen
Såväl i skriftspråket som i dialekterna har under den tid, då kasusupplösningen pågått, en benägenhet för sammanblandning av formerna visat sig. Känslan för dativens egentliga bruk avtar, och vi har
exempel på hur detta kasus vunnit insteg i såväl ackusativ som
nominativ, och det har förekommit, att även genitiv bildats på dativformer. Sålunda har i vissa delar av Norrbotten bpl dat. på -om, -o
kommit att bli normal flertalsform för substantiven.1
Vissa belägg från Medelpad, vilka redovisas här nedan, ger en
antydan om att dativen förekom även i ackusativens funktion, och
att åtminstone best. form av substantiv för medelpadingen kommit
att framstå som parallellform till nominativen eller som »ett på gammalt sätt böjt substantiv». Hur skall man annars förklara, att läroverksadjunkten Augustin, född i Medelpad av medelpadska föräldrar,
i sin ordbok 1861 upptar vissa maskulina substantiv med änd. -a i bsg.
I några fall är väl hans genusuppgift fel, men det faktum kvarstår, att
1 Se Wessigal, Svensk språkhistoria I, s. 143 och Dahlstedt-Ågren, Övre Norrlands bygdemål, s. 265 samt Rutberg, Nederkalixmålet — i SvLm B 28, s. 126.
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A låter substantiv, som han anger som maskulina, sluta på -a i bsg.
De substantiv, som påträffats hos Augustin så betecknade, är följande:
buing 'öfre delen af lintyg'
bulle 'en större träskål'
bult 'åkervält' m. m.
famn 'så mycket som man kan bära i armarna'
febovall 'den afröjda platsen kring fäbodarna'
flar 'bark på tallar'
flo 'mindre träsk'
förmån 'försprång'
hammar 'skogbevuxen stenbacke'
hamn 'större stycke mellan tvänne sömmar på en kjortel'
hank 'ok ..., vidja som bildar handtag på byttor o. dyl.'
haschflik 'halsduk'
huvell 'tiden mellan säsanna 1. våranna och slåttanna'
Flera uppteckare använder i stället för »dativ» andra uttryck med
vidare begrepp. Sålunda nyttjar Hellz6n 1875 i »Referentbok för
Medelpad» termen »cas. obl.» Vestlund anmärker i sin ordsamling
från Selånger under HAN: »1 objektsform kunde man förr ...» och under
EGG: »En best. form äggen förekommer också, möjl. att betrakta
som en stelnad oblik form.» På ett annat ställe talar Vestlund om »ett.
på gammalt sätt böjt mask. subst. i best. form.»1

1. Dativ vid löst sammansatta verb
Den vanligaste användningen av dativ var, som materialsamlingen
visar, efter preposition.2 Sammansatta verb av typen se till, där
den lösa partikeln ofta har samma form som prepositionen, har också
enligt vad beläggen visar, styrt dativ: 'tar framm pci en tå ella (se
ELD, s. 107) — 'ja ska säg-ett fa' ra denne (se FADER, s. 107) —
no kunnen si om hästa sänne (se HÄST, s. 108).
Härtill kan läggas följande ex.: Nj 1874: män a B. H. såg dom inte
tell 'men (honom) Bogg Hans såg de inte till' (Lmf., Sägn. s. 32).
1 Märk

äv. under TOV (s. 110) *Äfven en form på a.»
I Se Beito, Hallingmålet — i SvLm 1958, s. 21-28.
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Dativ i ackusativens funktion
Det är givetvis vanskligt att avgöra, var gränsen går mellan dativens funktion och ackusativens, då verb, som enligt nutida uppfattning tar ackusativobjekt, förr ofta styrde dativ.' Dock synes följande
exempel klart visa ackusativfunktion hos dativen:
Hä 1900: Ve-mä sskara dani knuta 'ge mig brynstickan där i knuten'
(Gjr, ant. s. 63).
Sel ca 1925: 'Ha 4u sitt a-Ka:l? 'har du sett (honom) Karl' »kunde
höras för ett tiotal år sedan» (Vnd).
Nj ca 1915: Ja sä' g då di' jag säger då det' (förf.).
Nj 1959: lappe böxsm 'lappa byxorna' (ortsbo, muntl. t. förf.).
Märk även: Mdp. 1716: Gå ... till a Lasse å bea komma hit 'gå till
Lasse och bed honom komma hit' (Nordal, s. 46).
Sel ca 1875: Ja, jag har bött-n ... å väl dängt'a 'ja, jag har bett
honom och väl dängt honom' (Lmf., ULMA 88:51).
Mindre klart är följ. ex. från Nj 1874: *va han skullä mata munna stt
i hannä han 'vad han skulle mata munnen åt det här han' (SvLm III,
s. 182).
Dativ i nominativens funktion
Vi lägger märke till, att redan Bureus omkr. år 1600 i sin lilla ordförteckning från Medelpad översätter byna med 'bynom' (väl dat.)
med udda med 'udden' (väl nom.).
När det gäller förekomst av dativ i nominativens funktion, får man
nog anta, att sagesmannen förlorat känslan för dativens rätta användning. Han minns formerna men har glömt funktionen. Som
belägg härpå kan följande exempel vara av intresse:
Sel ca 1875: Hm, aha, nu forstår jag, horre ha är; forbanne ma [mä]
sko'nt I få /töre, att a fyll Hinke, brora menner, ha vore framme nu igen
'hm, aha, nu förstår jag, hur det är; förbanna mig ska ni inte få se,
att (honom) fyll-Hinke, bror min, har varit framme nu igen (Lmf.
ULMA 88:51).
Sä ca 1920: Ha gsssa fått nann mat? 'har gossen fått någon mat'
(ortsbo ef. sin svärmor f. 1846, muntl. till förf.).
1 Se

t.ex. Larsson, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål, s. 133-134.
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Nj 1936: 'a-Jonas, måjjen voran '(honom) Jonas, mågen vår' (Rubrik
till en historia från Nj av Ptn — ULMA 9185:4).
Mdp. 1942: Hä, vart en bctl som . . . å bala dånde på för fullt (Hzn s. 31).
mäens brora for när mä gruslässe
Sk 1959: Ja va däri grusgropa
'jag var i grusgroppen ... medan brodern for ner med gruslasset'
(Svedberg, s. 102).
Märk följande konstruktion vid verbet få:
Nj 1874: få mäg två (näml. hästskor) = 'ge mig två' (SvLm III, s.
179).
Nj 1875: få a (1. na) spalt! 'skicka henne väfspolen!' (Lmf Ref.
s. 16).

4.

Genitiv bildad på dativformer

1 såväl dalmålet som i Västerbottens folkmål förekommer exempel
på genitiv, som bildats på dativenl. Likartade bildningar ser ut att ha
förekommit även i Medelpad, främst då när en prep. föregått genitiven:
Nj 1874: 'Ha va en tå rysssms vaktknekter, sum ... 'det var en av
ryssarnas vaktknektar, som ...' (SvLm III, s. 180).
In 1953: »Vissa personer säger bånsms i gen. plur.» (Anm. av
Dahlstedt i SSm:s ordfört.).
I följande exempel kan vi ha att göra med en genitiv bildad på
bsg mask. dat.:
Nj 1874: ... 'å tell å sjimsä å sjara i stor a sjlimsä längs ätter fårsjinnpälsa gubbas 'och till att skimsa och skära en stor (en) slimsa,
längs efter fårskinnspälsen gubbens' (SvLm III, s. 177). Sel ca 1912:
'ha ä gli bbass bökksan de-da'nne 'det är gubbens byxorna det där'
(Vnd, Ant. till syntax, s. 96). — 'ti gzibbass kammarn 'till gubbens
kammaren' (Vnd, Ant. till forml., s. 5). Möjligheten av att här ett s
lagts till en gammal genitivform på -a kan dock icke uteslutas.
Slutligen ett mera tillspetsat belägg från Stöde 1877:
'Han hadde in par jänter å Pelken dän, som fscfde mä på fara sennes
joksättning 'han hade ett par jäntor också, Pelken där, som följde
med på fadern(s) sins jordsättning' (SvLm III, s. 189).
Anm. 'fadern sin' hette i dativ: fåra senne.
1 Se

Larsson, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål, s. 124.
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Några slutanmärkningar
Från min egen barndomstid i Njurunda under 1900-talets två första
årtionden har jag ett livligt minne av dativ i ett par stelnade uttryck,
nämligen långt a gåke 'långt bort(a)' och fälle (ramke, fkyge, stuka m. m.)
a huvvan 'falla etc. på huvudet'. Fullt levande var dativformen di 'det',
vilken omväxlande med ha förekom i uttryck som no bir-ä bra rna di
'nog blir det bra med det', no ma tro di 'nog må [man] tro det' (ironiskt). Vanligt var även va i syndastraffen! Dat. plur. minns jag från
uttrycket väkkommen spp ifrån lvppsm! 'välkommen upp från lopporna' (sades till morgontidig).
Minnen av mask. o. fem. i dat. bsg är ytterst få, och av de trycksvaga
pronomina a, na, n med »omvänd» betydelse har jag intet som helst
minne. Andra ortsbor säger sig emellertid minnas uttryck som vtt
a-Jonke i st. f. ett n-Jonke.
Om man ej är absolut säker på ett substantivs genus, kan det ibland
vara svårt att avgöra, huruvida man står inför dativböjning eller
ej. Bsg av ett starkt mask. subst. på kons. kommer ju i de flesta
fall att i dativ ha samma utseende som ett fem. subst. i bsg nom.,
och omvänt får ett fem. svagt långst. substantiv i dat. samma utseende
som motsvarande mask, typ i nom., t. ex.
båt m — bsg dat. bå'ta
kke m — bsg nom. ba`kken
sok f — bsg nom. so' k a g aske f — bsg dat. asken
Bsg nom. på -(e)n vid femininer förekommer ej i Medelpad, om
man undantar den lilla grupp kortstaviga svaga (typ stuge), som längst
upp i NO (TyHäLj) ändas på -en. En form som jakpen kan därför vara
antingen bsg dat. f eller bsg nom. m.
Skärskådar vi de starka maskulinerna på kons. i den föregående
materialsamlingen (s. 107-110), kan det näppeligen bli tal om tvekan
beträffande genus annat än möjligen för kärlek servis, trapp och tät.
Av de exemplifierade svaga är väl alla klart maskuliner.
Går vi däremot till de starka femininerna på konsonant (s. 112-113),
kan man fråga sig, om ann, byggden, äggen, hajen, jakpen och väll-makten måhända behandlats som maskuliner och sålunda intet annat
är än grundformer. Riksspråkspåverkan eller den feminina dativformen eller båda i förening kan ha åstadkommit genusväxel åt-
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minstone i vissa fall eller i vissa ställningar. Vacklande genus har i
Medelpad just ord av typen makt.
Vid exemplen tjäringen och mim borgar såväl ordens karaktär som
beläggens ålder för att intet genusbyte är för handen. Uttrycket
ti jakpen, som jag själv hört många gånger, intar en särställning.
Här skulle man ju vänta obest. form, och man han ej utbyta jakpen
mot jakpa men till nöds jakp.
Medan dativen ännu var i levande bruk vid sidan av ett yngre
språkskikt utan dativ, måste de växlande formerna mellan nom. och
dat. ha verkat nedbrytande på känslan för genus. Med nom. m.
fisken sammanföll dat. f. bygden, och dat. m. talla var av samma typ
som nom. f. grana. Verkligt missförstånd måste ibland de trycksvaga
pronomina a, na, n ha vållat. Sålunda betydde ju ja go-n en bulle
enligt »gamla stilen» 'jag gav henne en bulle', men ja ga-(n,)a en bulle
betydde 'jag gav honom en bulle'. Vid sidan därav hade man alltså
»nya stilen» med omvända betydelser.
Att trots detta känslan för ursprungligt genus bevarats synnerligen
väl i Medelpad, torde väl till en del få tillskrivas den omständigheten;
att obest. art., poss. pron. och adjektivet (som attribut och substantiverat) har olika former i mask. o. fem. sg.
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R4unte
Le datif dans les parlers de la province de Medelpad
par ALGOT HELLBOM
Le datif, qui vers la fin du XVI' siåcle avait presque tout å fait
disparu du suådois littåraire et des parlers de la Suede centrale, n'a
åtå conserv6 dans le su6dois contemporain que dans certaines locutions.
Cependant, dans les parlers du Norrland septentrional, en Dal6carlie
et dans les provinces de Jämtland et de Härjedalen, ainsi que dans
les parlers de la Norvåge septentrionale et orientale, le datif est restå
vif jusqu'å nos jours. Les provinces d'Ångermanland et de Medelpad
(Norrland central) ont conserv6 seulement quelques restes de cette
flexion archa1que. Dans les autres provinces littorales au sud du Medelpad, ainsi que dans les någions su6doises en Finlande nous n'en retrouvons presque rien.
Cependant, gråce å quelques sources littéraires, les collections non
publi6es du Landsmålsarkivet (l'Institut de Dialectologie) å Upsal, et
par des interviews avec des vieils gens du pays, l'auteur a råussi å
reconstruire la flexion dative de la province de Medelpad. Dans sa
the:3e l'auteur pråsente presque tons les exemples trouv6s, dont la plupart illustrent le datif des substantifs aprås une pr6position. Parmi les
preuves, il y a aussi des formes datives de quelques adjectifs et de certains pronoms.
Les exemples peuvent åtre prouvås depuis l'an 1600 jusqu'å nos jours,
mais la plupart d'entre eux ne datent que de la fin du säde dernier.

Then frantzöske melodien Greddlin
i nordisk tradition
Av

NILS DENCKER

Benämningen av den melodi, som här skall undersökas, förekommer på rubriksidan av »en skön och lustig visa» om bondeståndet
och »thes Embete» samt andra hussysslor och mödosamma arbeten.
Visan, vars begynnelseord hos oss lyda: »Bonden han achtar på
Tijden», är sedan länge uppmärksammad genom tvenne vistryck,
daterade 1681 och 1685 men utan uppgift om tryckort och författare. Efter det senare trycket är denna bondevisa publicerad i
Hanselli, Samlade Vitterhetsarbeten, bd 16 s. 539 ff.
Härvid uppgives författaren vara Gabriel Tuderus (1638-1705).
Om denne lämnar uppslagsböcker åtskilliga upplysningar. Han var
finsk prästman, kaplan i Enare 1669, kyrkoherde i Kuusamo, Kemi
lappmark 1675 och i Nedertorneå 1684. Vid mognare ålder blev
han en bemärkt man, kallad »de finske lapparnes apostel» på grund
av sitt energiska och skickliga kyrkliga väckelsearbete bland lappmarksbefolkningen. (Jfr Sv. Lm. XVII. 6.)
Tuderus tillhörde en gammal, vitt utgrenad finsk prästsläkt, vars
medlemmar buro åtskilliga namn. Fadern kallade sig Somerus. I
Strandberg, Åbo stifts herdaminne, senare delen, Åbo 1834 (s. 230 f.),
omnämnes åtskilliga medlemmar av denna släkt.
Till Uppsala kom Gabriel Johannis Tuderua i sällskap med en
broder, vilket framgår av Uppsala universitets matrikel. Aksel Andersson, bd 1 s. 160:
1659 December
5. Gabriel Johannis Tuderus
Bothniensis
Daniel Johannis Tuderus.
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Vid sidan av namnen står bakom en klammer: Ex. Akadem. Aboensi
venerunt.
Namnet Johannis är efter fadern, kyrkoherden i Kemi, Johannes
Somerus.

Vistexten
I en melodiundersökning som denna kan visans text blott översiktligt beröras. En del notiser om hithörande skillingtryck bör dock
här lämpligen meddelas.
Den bästa introduktionen till förståelse av denna gamla bondevisas problem är en uppsats av Stina Christensson i Nysvenska
studier 1936, s. 123-159 med titeln: »Är 1600-talsvisan 'Bonden han
achtar på Tijden' svensk eller dansk?» Uppsatsen är en energiskt
genomförd undersökning av den svenska vistexten jämförd med den
likartade danska formen av visan, vilken finns tryckt redan 1665,
alltså 16 år tidigare än det äldsta svenska. I slutet av uppsatsen
bifogar författarinnan både den svenska och den danska visans 20 strofer. Slutresultatet av denna granskning framlägger hon utan tvekan
s. 142) med orden: »Efter denna jämförelse mellan de båda texterna vågar jag påstå, att den danska visan icke kan vara
original till den svenska.»
Författarinnan har redogjort för litteraturhistorikers åsikter, att
Tuderus' visa »Bonden han achtar på Tijden» är en översättning
av den danska »Bonden han agter paa Tiden». Hon omnämner
också de skrifter i vilka deras omdömen framlagts, nämligen: Ewert
Wrangel i »Det carolinska tidehvarfvets komiska diktning» (Lund 1888),
Arvid Hultin i' »Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden 1640-1720» (Hfors 1904) och Gunnar Castrén i »Stormaktstidens diktning». Författarinnan avvisar deras påstående, att Tuderus
översatt visan från danskan, därför att de icke uttalat sig med
säkerhet utan använt uttryck som »troligen» eller »sannolikt».
Särskilt Wrangels uttalande kan dock icke avfärdas på detta
sätt. Han observerade t. ex. R. Nyerups bevis för att den danska
visan författats öster om Öresund (i Nyerup—Rasmussen, Udvalg
af Danske Viser, Kbhn 1821, 1, s. 227), på grund av uttrycket i en
strof: »De Bonder, som kaldes Gother og Vender.» Wrangel på-
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pekade att även den danske konungen på den tiden gjorde anspråk på att kallas Goters och Venders konung.
Vid bedömning av visans ursprung bör Wrangels synpunkter
beaktas.1 Om översättningar på denna tid skriver han (å s. 188 f.):
»Tyvärr påträffar man kanske just bland de vackraste af båda
dessa slags dikter altjemt sådana, som icke voro annat än öfversättningar och bearbetningar. Man var icke så noga med att angifva
detta på en tid, då den estetiska njutningen var hufvudsaken och
den litterära betydelsen underordnad. En öfversättning är troligen
Gabriel Tuderi präktiga af godmodig humor genomandade bondevisa
på den franska melodien Greddlin.» I anslutning till detta omdöme
nämner Wrangel att även andra svenska bondevisor på denna tid
kan vara översättningar och säger om en på 1690-talet tryckt visa,
»Jag är en fattig Bondeman Eenfaldig slätt och rätt»: »Kanske
äfven denna en gång befinnes vara endast en omdiktning af en
utländsk (dansk?) Visa.»
Det är den! Av det svenska vistrycket finns nu blott ett fragment, bestående av rubrikbladet, i Kungl, bibl., där det i skillingtryckens viskatalog är omnämnt tillsammans med en annan bondevisa »En fattig Bondes Klagewisa, (Vyer sina många tryckande besvärligheter», G. 77, vars begynnelseord äro: »Jag är en fattig bondeman utav det ringaste stand.» Även denna visa är en översättning
från danskan (se Nyerup-Rasmussen a. a. 1, s. 235 nr 47 Den klagende
Bonde). Tidigaste danska trycket är från 1668.
Här ha vi således tvenne från danskan överförda bondevisor på
Karl XII:s tid. Den första (Nyerup-Rasmussen, d. 1, nr 50 Bondens Lyksalighed) är hos oss blott bevarad i ett litet fragment,
som innehåller de två första stroferna och hälften av den tredje.
Dessa överensstämma emellertid helt med den danska visans innehåll i detta parti och utvisa, att vår svenska visa icke är en självständig dikt. Dess nuvarande fragmentariska kvarlevor beror givetvis
1 Observera också Marius Kristensens notis om »Bonden han agter på tiden»
i Danske Studier 1937, s. 96, där han från filologisk synpunkt bedömer visan
och Stina Christenssons uppsats: »- - - Med gode grunde gor hun det sandsynligt — man kunde vist bruge stwrkere ord — at visen er oprindelig svensk,
skrevet tul 'then frantzöske melodien Greddlin benämd', og i Skåne overfort
tul dansk - - -».
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Fig. 1. Titelsidan av »Bonden han aehtar pit Tijden» 1685.
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Fig. 2. De tre första stroferna av skillingtryeket av år 1685.
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på att visan icke omtrycktes på 1700-talet på grund av den politiska utvecklingen. Ingen svensk bonde torde i början av 1700-talet
velat köpa en visa bestående av 18 strofer fyllda med skildringar
av en bondes välmåga och lycksaliga levnad — även om melodien,
»Et ädelt Blod aff Franckerijk», var tilldragande.
Den andra visan är författad av en viss Niels Hansen H. och
benämndes av honom Rusticus qveribundus, »trykt i dette Aar».
I dess 23 strofer, vilka i den svenska versionen utökats med 4 nya
till 27 st., påtalas alla en bondes svårigheter och hans mödosamma
arbete. »Dock ha alla nytta av mig», sjunger han. Alla få sin föda
och kläderna rundeligen från bondens arbete. Han trälar för de
andras bröd. För skatter måste han sälja so och ko. Han blir till
krig utskriven. Genom alla stroferna löper denna väldiga klagan.
Den sista strofens ord: »Siunge henne hwem som wil» hörsammades
av den på Karl XII:s tid hårt klämda allmogen, som gärna köpte
denna klagovisa »med sin egen ton».
Men överheten vakade och oroades av denna för böndernas öron
välljudande klagolåt, som helt visst kunde för tillfället lätta deras
bekymmer. Det är intressant att läsa i S. E. Brings bok om Boktryckeri-societeten (s. 46 f.) om hur i Östergötland landshövding Gustaf Adolf Lagerfelt fått tag på en visa med titeln »En fattig bondes klage wisa över sine många tryckande beswärligheter», hwilken
var mycket spridd bland folket. Då han ansåg den ha ett »eftertänkligt och förledande innehåll för menigheten» anställde landshövdingen förhör med boktryckare, faktor och visförsäljare. Dessa
prisade visan för den goda förtjänst dess försäljning gav i de svåra
tiderna. Visan spred sig från tryckeri till tryckeri utan angivning
av tryckort och årtal, som lagen fordrade.
Dessa notiser om visan äro värdefulla, ty man vet icke mycket
om varför och hur visor trycktes och kringfördes till försäljning i
äldre tider.
Att Stina Christensson vågade så knapphändigt avvisa litteraturhistorikerna torde ha berott på att de, utom Wrangel, icke lämnat
ingående motiveringar till sina omdömen om bondevisan. I övrigt
har hon förtjänstfullt sökt meddela allt om den, som hon kunnat
uppspåra. Sålunda meddelar hon efter Hannaas om den norske diktaren, Nordlandsprästen Petter Dass' självständiga omskrivning av
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visan, vilken anses ha tillkommit på 1670-talet. Det tidigaste av
Hannaas funna vistrycket av denna är från 1683. Visan har kallats
»Den Norske Dale-Viise» och den »Sjunges med den Thone: Bonden
han agter paa Tiden»:
Fjeldbyggen agter paa Tiden.
om Vintren naar Dagen er liden,
Tar han öks paa Nakken i Bakken
gaar i dyben Sne op tul Laenderne (etc.)
Iden till sin Dalevise fick Petter Daas från den dansk-svenska
bondevisan men hans dikt var självständig. »Fjeldbyggen (etc.)» blev
också i motsats till dessa en länge sjungen folkvisa i Norge, ihågkommen nära nog ända till vår tid. Den som i Sverige och Danmark forskar efter vår bondevisa i muntlig folktradition, får söka
förgäves. Däremot är Fjeldbyggen upptecknad i sitt hemland av
Ludvig M. Lindeman i mitten av 1800-talet och i vårt århundrade
av Olav Sande och Catharinus Elling.
Det är tydligt att om de nämnda litteraturhistorikerna ha rätt
uti sin förmodan om Tuderus visa som en översättning från danskan, hänger Stina Christenssons språkliga undersökning så att säga
i luften. Därför har hon framkastat vissa synpunkter rörande möjligheten av att den svenska visan kan vara äldre än 1665, då det
tidigaste danska trycket är daterat. Hon tänker, att ett tidigare
svenskt vistryck kan ha funnits men gått spårlöst förlorat. Hon
tror att ett sådant tryck snabbt kan ha blivit spritt till sydligaste
Sverige och blivit känt där. Ja, även en boktryckare införes i sådana förhoppningar (å s. 131): »Om nu en svensk boktryckare flyttade ned till Malmö, har han kanske känt och fört med sig Tuderus' bondevisa.»
Rörande visans tidiga förekomst söderut veta vi tyvärr endast,
att den efter skillngtrycket inskrivits på 1690-talet i en visbok
från södra Småland. Den förvaras i Lunds universitetsbibliotek.
I boken finns många namnteckningar av Anders Knutsson (ibland
skrivet Andreas Canuti), vilka torde vara samtidiga med visavskriftema, liksom förmodligen ortsuppgifter och årtal i denna handskrift.
»En lustig wijsa om bondeståndet
Bonden han achtar på tij den» (20 str)
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är nedskriven på s. 41 ff., omedelbart efter Israel Holmströms visa
»Men war iagh icke willer, ia willer war iagh nog» (s. 35). Vid
denna är antecknat »Skifthult d. 26 Marts Ao 1692. Anders Knutsson.» Med Skifthult torde avses byn med detta namn i S. Unnaryds sn, Vassbo hd. Här kan av utrymmesskäl icke nämnas mera
om den intressanta visboken än att den innehåller visor av Wiwallius och andra, som förekommer i visböcker från 1600-talet:
ss. Gyllenmärs 94, Älf 18, Forsius 6 och 12 (Drottning Sophia 2),
Brahe 9 m. m.1 Sällsynt är en visa av Petro Bjugg, pastor i Linderås,
vars son Johannes Petri Bjugg dog som kyrkoherde i österslöf i
Skåne 1736.
Ovanstående är meddelat enligt den principen, att en melodiundersökning även bör lämna en översiktlig redogörelse för textforskarnas arbete och event. komplettera detta. Detta bör vi här
göra beträffande vistrycken.
Ingen av de forskare, som sysslat med Tuderus' visa har nämligen omnämnt att flera skillingtryck av den finns från 1700-talet,
såvida man icke hit räknar Tuderus' översättning av visan till
finska språket, tryckt i Stockholm 1703: »Yxi Caunis SuomenKielinen Weisu, Talonpoille cunniaxi (etc.).» Om denna säger V.
Tarkiainen i Finsk litteraturhistoria 1930, översatt av E. N. Tigerstedt, s. 90: Kyrkoherden i Nederkalix (dvs. Tuderus), som även
försökt sig som svenskspråkig diktare, har på finska skrivit en
rolig »Visa till böndernas ära och lov» (1703). Denna dikt är en
omarbetning av en tidigare svenskspråkig dikt, i vilken han med
folkligt skämtlynne skildrar lantlivet, bondens bestyr på åkern,
hemma och på krogen, hans familjefester (etc.). Arvid Hultin
(a. a. s. 240) omnämner den (i not 3) och uppgiver Stockholm
som tryckort. Vistrycket, vars fullständiga titel lyder: »Yxi caunis
Suomen-Kielinen Weisu, Talonpoille cunniaxi ja ylistöxexi nuorodesa
ylösajateldu», finnes i UB i Uppsala (sammanbundet med H. Florinus, Sananlascut, 1702, 8°, 8 bl.). Visan omfattar där 28 strofer.
1 De här omnämnda visböckerna äro följande av »1500- och 1600-talens
visböcker», utg. av A. Noreen och II. Schfick: II. Bröms Gyllenmärs visbok
(Sv. Lm. Bih. II. 2), X. Samuel Älfs visbok (Sv. Lm. Bih. IV. 3), XI.
Forsius visbok (Sv. Lm. Bih. IV. 4), VIII. Drottning Sophias visbok (Sv. Lm.
Bih. IV. 1), nr. Per Brahes visbok (Sv. Lm. II. 4).
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Från 1700-talet finnas 3 st. vistryck av »Bonden han aktar på
tiden» i Kungliga biblioteket, där visan i skillingtryekskatalogen
har beteckningen G. 91. Det äldsta av dem är daterat 1730 men
saknar uppgift om tryckort liksom de två andra, vilka äro varandra lika utom beträffande stiltyperna. De torde härstamma från
skilda tryckerier. På denna sista visedition, som torde vara från
senare hälften av 1700-talet, förekommer den skämtsamma tidsuppgiften: »Tryckt i fjol.»
Trycket från 1730 överensstämmer med 1600-talsvi.san. Det
senaste har däremot omskrivits i några partier, som särskilt präglades av 1600-talets enligt senare tiders uppfattning något grova
språk och Tuderus »folkliga humor». Detta språk gäller stroferna
11 och 12, vilka erhöllo en modernare oförarglig form.
Enligt ovanstående skulle man kunna karakterisera förekomsten
av Tuderus visa »Bonden han aktar på tiden» såsom godartad på
skillingtryeksmarknaden, därigenom att den utkommit i tryck
under tre på varandra följande halvsekel. Man kan dock undra
om visan på 1700-talet överhuvudtaget kunde sjungas av visförsäljaren inför kunderna — eller blev den kanske endast uppläst
och deklamerad? Så vitt man vet är visan aldrig upptecknad ur
follztraditionen i vårt land.' Blott skillingtryeken vittna om dess
existens!

Melodien
Om denna har ingen av de förut nämnda forskarna uttalat sig.
Melodivalet till Tuderus' visa är också egendomligt och förvånande,
redan av den omständigheten, att melodien synes ha varit okänd
i Uppsala tidigare — så vitt man kan döma härom. Att den
kommit direkt till vårt land från Frankrike har icke kunnat påvisas. Ej heller finnes något belägg för att melodien förekommit
i detta land, fastän skillingtryeket säger att den är »frantzösk».
Härmed kan menas att den härstammar från en bygd med fransk1 Sveriges Radios grammofonarkiv, som har vårt lands största samling av
med melodier tillvaratagna folkliga visuppteckningar, har på vår förfrågan vänligt meddelat, att »Bonden han aktar på tiden* icke finnes i dess förstaradsregister över de hos arkivet förvarade uppteckningarna.
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talande befolkning. Detta är riktigt och framgår av namnet. Skillingtryckens benämning, »Gred(d)lin» betyder nämligen, som vi
skola visa, 1600-talsmelodien »La Gredeline».
Angående dess eventuella förekomst i Frankrike kan bemärkas,
att den icke är omnämnd av Julien Tiersot i Histoire de la chanson populaire en France (Paris 1889) och ej heller i den stora
samlingen av melodier i La c16 du Caveau (Troisiåme Mition).
Även i de nordiska länderna kan den sägas ha varit nära nog
omöjlig att påträffa för den, som velat på vanligt sätt söka efter
den. Ingen har väl heller ansett att det skulle kunna löna mödan
att pröva en efterforskning. La Gredeline har sålunda ej heller påträffats av oss genom direkt sökande, utan i ett annat sammanhang. Melodien finns icke omnämnd i 1600-talets bröllopskväden,
vilka innehålla åtskilliga uppräkningar av musikinstrument, danser
och vismelodier (meddelade i vår uppsats »Musiknotiser i 1600talets verser», Sv. tidskr. f. musikforskning 1930). Ej heller finns
»La Gredeline» inskriven i de 1600-talsnotböcker, vilka förvaras i
bibliotek och arkiv i de nordiska huvudstäderna och universitetsstäderna.
Hur kunde då en finländsk student i Uppsala på 1670-talet ha
kommit över den »Frantzöske Melodien» så att han kunde författa
en bondevisa till dess egenartade rytm? Den som vill ansluta sig
till den åsikt, som några litteraturhistoriker framlagt, att Tuderus'
visa är en översättning från danskan, kan givetvis förmoda att
melodien kommit från Danmark med vistexten. Var än melodivalet till visan om bonden, hans levnadsomständigheter och arbete,
har skett, så återstår för en fullständig utredning härom den intrikata frågan: Varför just La Gredeline till en bondevisa?
I Danmark och Norge har emellertid denna melodi ej heller påträffats. Även för de främsta vis- och folkmelodiforskarna i våra
västra grannländer har La Gredeline varit okänd, trots att dess
»avkomlingar» i folktraditionen upptecknats flera gånger i Norge,
av L. M. Lindeman i mitten av 1800-talet och ett halvt sekel
senare av Catharinus Elling och. Olov Sande. En dansk melodiuppteckning av en »avkomling» i folktraditionen finns i Nyerup & Rasmussen, Udvalg af Danske Viser (Kbhn 1821), Tom 2, N:o 46:
»Til Lykk', Rasmus Jwn! med din Kofte!» Detta är en lång visa.
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på 46 strofer, som skildra ett bondbröllop, börjande med förberedelser till frieriet och slutande med beröm åt musikanterna, samt
orden: »Rasmus Jfflns Bryllup hade ej Lige.» Visan sjöngs till
melodien »Bonden han agter paa Tiden».
Med »melodiavkomlingar» mena vi här sådana ur folktraditionen
upptecknade melodier, som tillhöra visor med melodihänvisning på
skillingtrycket av »Gred(d)lin», direkt eller sekundärt. Blott »Bonden
han aktar på tiden» har hänvisning (direkt) till den fransöske
melodien. De övriga, även Petter Dass' »Fjeldbyggen», ha hänvisning till bondevisan; alltså sekundärt till »Gred(d)lin».
Från vårt eget land känna vi blott en visa med denna melodihänvisning nämligen i Uppsala univ. bibl., Zetterstöms saml. Ut-walda Historier, bd 1 s. 303 nr 16:
Twå Nya / Lustige och Kortwillige Wijsor Then Förra / Om Tobakens
Missbruk / på huru många sätt thet skeer / och hwilket slaget som är
wederstyggeligast / och för Tij den mäst öfligast
Vnder then Thon: Bonden han achtar på Tijden ec. (- - -). Tryckt
i thetta Åhr. — Denna visa har aldrig blivit upptecknad.
I anslutning till frågan om dessa ur folktraditionen upptecknade
melodier i Danmark och Norge bör de värdefulla uppgifterna i
Nils Schiorrings stora arbete »Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang» noga observeras. Häri meddelas, särskilt å
e. 250. de visor som sjungits till melodien, vilket kunnat påvisas
genom melodihänvisningarna och undersökning av den karakteristiska strofbyggnaden.
Beträffande hithörande norsk tradition äro några rader av Catharinus Ening, i Norsk Folkemusik s. 118 not, intressanta:
»Jeg er ikke uopmwrksom paa, at Petter Dass har diktet sin
»Fjeldbyggen osv.» over Melodien til en wldre dansk Vise »Bonden
han agter paa Tiden», hvilken Melodi atter skal vwre den samme
som »den französke Melodi: Greddelin». Denne Melodi har jeg ikke
kunnet faa rede paa. Indtil saa maaske sker, og man saaledes
kan have Anledning til at konferere, tror jeg med Lindeman, at
den af ham anförte Melodi er en norsk Nyskabning, komponeret
direkte til Petter Dass' Text.»
Självklart är det riktigt, att den av Ening omnämnda melodien
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hos Lindeman, dvs. nr 225 Fjeldbyggen i hans »Fjeldmelodier», är
till sin melodiska karaktär norsk, då två så utomordentliga kännare av Norges folkmusik säger det.
Men om den franska melodien varit känd borde man ha lagt
märke till, att »fjeldmelodien» icke kan vara en nyskapelse till
Petter Dass' text utan att den är intressantare än en dylik, nämligen
— om den upptecknats efter en äkta traditionsbärare — en skapelse av en fritt löpande utveckling under tvenne sekel i norsk
meloditradition av »La Gredeline».
Vid granskning av här framlagda notexempel av ursprungsmelodien och några i nordisk tradition upptecknade »avkomlingar» ser
man ett för samtliga gemensamt utmärkande parti, bestående av
5 toner, vilka bilda en stigande skala från tonikan till dominanten.
För korthets skull kalla vi här denna tonföljd för »märket». Detta
inleder eftersatsen i La Gredelines melodi (se början av andra notraden i den ena avbildningen). I Fjeldbyggen bär märket orden »Tar
han Oks paa Nak(ken)» och i Rasmus Jens Bryllup orden »vill
du i din Tan(ke)». Likheten mellan melodierna härutinnan kan icke
vara tillfällig — utan beviskraftig ty vistryckens melodihänvisningar bestyrker ju sammanhanget.
Alltså: De i folktraditionen funna melodierna härstamma från
»then Frantzöske Melodien Greddlin benämd». Skillingstryckens hänvisningar äro riktiga!
Det kan i förbigående tilläggas att dessa tongångar, dvs. märket, även beträffande andra melodier, som under lång tid fortlevat
i folktraditionen, ibland kunna ha visat prov på stor seghet. Det
är som om de folkliga sångarna icke under många generationer
kunnat komma bort från dessa tongångar. Ett sådant fall är dess
förekomst i början av Värmlandsvisans melodi. Denna är undersökt i en uppsats i Sv. tidskrift för musikforskning, årg. 11, 1929.
Fryxell har tagit den från »Östgöta bergslagsvisa», vars gamla begynnelseord voro:
»0 Östra Götland och Finnespånga Län,
Du krona bland Svea länder alla.»
Denna gamla hembygdsvisa från den svenska bygd, där det med
De Geer hitkomna folket (smederna) från Nederländerna blev bo.
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Lindeman, Ludv. M., 1E1dre og nyere Norske Fjeldrnelodier. Bind 1.
No. 225. Fjeldbyggen. Trondhjem.

Fjeld-byg-gen ag - ter paa Ti-den om Vin-tren naar Da-gen er
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ii - den, Tar han Oks paa Nak-ken i Bak - ken

gaar i
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bru - ges un - der Sin - der paa Ve - je.
Norsk Musikksamling, Oslo universitetsbibliotek. MS 718 B. 1. Eske 58.
Ening, Catharinus: Melodier fra Sänd- og Nordfjord. 1. Verdslige Sange.
3. Fjeldbyggen. Sande.
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-1 • • ,f4-43-.1
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gjör sig der-af me-jer, som plei-er bru-ges un-der she-der på vei-er
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Nyerup, R. & Rasmussen, P., Udvalg af Danske Visor. Kjhn, 1821.
Tom 2, No. 46, Melodi s., x.xvni. 46. Rasmus JEens Bryllup.

d

Til Lykk', Ras-mus Jan! med din Kol - te! Skal vi beg - ge

mö - des paa Tof - te? hvor vii du, i din Tan -ke, hen 4.."-11
7

van - ke, mens du er pyn - tet saa: ny Sko og Ho-ser, paa, Skind-I 45-N
0--. •

9--1

bux - er og - saa, ny Kjor -tel som er graa. Sig, hvad ha - vor

du vol i Sin - de, men jeg dig saa pyn - tet • skal fin - de?

Lindeman, L. M., Norske Fjeldmelodier. Bind 2. No. 509. Go da Rasmus

Jansen mw di Kofte. (Originalet har ej utsatt texten vid melodien.)
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fast kring Finspång samt i Risinge socken och det övriga bergslaget i norra Östergötland, har jämförts med en frihetssång från
1500-talet i deras förfäders fosterland:
»0 Nederland let op u saeck,
de tyt en stont is dear..»
Denna sång skulle kunna ha gett de svenska vallonerna i Östergötland iden till den nya sången där. Båda ha en viss gemensamhet i stämningsvärde såsom fosterländska sånger. Melodierna ha en
viss likhet. Båda ha märket!
La Gredeline
Denna meddelas här i tvenne avbildningar ur Finspångsarkivets
notböcker i Norrköpings stadsbibliotek. Den ena finns i acc. 9098,

Fig. 3. Melodi ur Finspångsarkivet, Norrköpings stadsbibl. acc. 9098.

där den utgör den först inskrivna melodien. Efter den följa åtskilliga franska dansmelodier, vilka voro kända och omtyckta såväl i de nordiska länderna som på kontinenten. Därefter följa rätt
många nederländska melodier, vilka eljest icke finnas inskrivna i
svenska notböcker från denna tid. Förekomsten av dessa kan utvisa, att notboken skrivits av en flamländare bland de hos Louis
de Geer den yngre anställda musikerna.
Den andra finns i acc. 9096. Man observerar att namnet på melodien är skrivet med en pretiös, snirklad stil, lätt igenkännlig.
Denna finns endast vid franska melodier. Man kan förmoda att
notskrivarens hemort är den fransktalande delen av Flandern. Det
är icke känt och ej heller troligt att någon av musikerna i Fin10 — 60153048 Sv. Landsmål 1961
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Fig. 4. Melodi ur Finspångsarkivet, Norrköpings stadsbibl. am 9096.

spång haft förbindelser med Danmark eller Uppland, där den med
denna melodi försedda bondevisan tillkommit i tryck. Det är i
själva verket vanskligt att försöka lämna någon förklaring till händelsen, att en nordisk visförfattare kunnat välja »La Gredeline» till
sin bondevisa. Denna kan troligen icke ha kommit till Danmark
i någon musikpublikation, ty då borde den ha varit känd av de
danska visforskarna.
La Grevelinde
Vid ett besök av oss i september 1959 på Toonkunst-Bibliotheek
(Eerste Jacob van Campenstraat 59), Amsterdam, för att efterhöra
1600-talsnotböcker, berättade dess bibliotekarie, hoofdleeraar muziekgeschiedenis Amst. conserv. Dr. Frits Noske en intressant omständighet rörande den i denna uppsats behandlade melodien, då
vi frågade särskilt om denna. Han var sedan en tid sysselsatt med
en ny utgivning av en bekant klaverbok från 1600-talet, vilken
skulle utkomma till hösten: »Neue Ausgabe des Klavierbuchs von
Anna Maria van Ey1 (1671).» Då »La Gredeline» efterfrågades drog
han loss ett korrekturblad av boken, nämligen »X. La Grevelinde»,
och skänkte oss det. Efter vår korta, förvånade granskning fick
han ett mycket tacksamt svar: ja, det är melodien till La Gredeline just sådan, som den är skriven i Finspångsarkivets notböcker.
Han blev genast intresserad att höra om de holländska vismelodierna i detta arkiv, vars musikalier icke torde ha blivit omnämnda

TF= FRANTZÖSKE MELODIEN GREDDLM I NORDISK TRADITION

147

X
LA GREVELINDE
Gisbert Steenwick
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Fig. 5. Melodien ur F. Noske, Klavierboek Anna Maria van Eijl, Monurnenta
Musica Neerlandica II (1959).
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i Holland. Genom Uppsala landsmåls- och folkminnesarkiv kunde
en för några årtionden sedan gjord avskrift av 200 st. vis- och
dansmelodier från acc. 9096 och 9098 skickas till Toonkunst-Bibliotheek till påseende i och för anskaffning av för honom önskvärda
mikrofilmer.
Vid förfrågan rörande namnet »La Grevelinde» berättade Dr.
Noske att melodien har flera namn i Holland. Han förmodade att
de uppkommit i folktraditionen.
Frågan om hur melodien Greddlin kommit till Norden och varför den där använts till bondevisan »Bonden han aktar på tiden»
har icke kunnat klarläggas i ovanstående utredning. Av denna framgår, att den knappast torde ha kommit hit med musiktryck samt
att melodiens härkomst kan sökas i Nederländerna. På något sätt
har den kommit därifrån, kanske fortplantad genom muntlig tradition. De bästa bidragen till den slutgiltiga lösningen av ursprungsfrågan torde kunna lämnas holländska forskare, som ha kännedom
om detta lands 1600-talsvisor och dess melodier samt av danska
folklivsforskare med ingående kännedom om de vägar utefter vilka
folktraditionen i gångna tider förts fram från Holland till Jylland
genom frisernas land.
Beträffande den intressanta men svårlösliga frågan hur den nordiska bondevisan »Bonden han aktar på tiden» kan ha erhållit sin
melodi, vilja vi här peka på »La Grevelinde» och de hållpunkter
för frågans lösning den möjligen kan ge. Kan namnet Grevelinde
faktiskt ha haft med en bondevisa att skaffa? Härom skall framläggas ett par notiser till sist.
Den nederländske författaren och läkaren Samug Costerl (Amsterdam 1579-1665) påbörjade sina studier i Leiden 1607 och promoverades i medicin 1610. År 1612 uppfördes i det litterära sällskapet i Leiden »In Liefde bloeyende» ett av honom författat lustspel,
ett komiskt, tokroligt gyckelspel, som rörde sig kring en bonde som
huvudperson. Farsens namn var: »Teeuwis de Boer, en men Juff er
van Grevelinck-huysen.»
Lustspelet är byggt på en gammal bondevisa,2 som redan finns
i Antwerpens »Liedekenboeck van 1544». Detta gycklande lustspel
1 Se Winkler Prins Eneyelopaedie, 6 delen, s. 456 på namnet Coster, Samuel.
2

Den har ingen likhet med »Bonden han aktar på tiden».
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gjorde en stor succes, uppfördes flerfaldiga gånger och omtrycktes
ännu 16631. Det har härigenom kunnat förbli bekant i Holland under lång tid. I Uppsala universitetsbibliotek finns ett tryck av
denna fars från 1642.
Rollistan upptager ända till 15 personer, därav några utan namn,
såsom två tiggare, två sångare och tvenne vittnen (»Ghetuyghen»).
Överst på listan står namnet på bonden: »Theeuwis de Boer», därefter följa Joncker Barent van Grevelinck-huysen, Juffrou Meyken
van Grevelinck-huysen m. fl. såsom: bondehustrun, Meester Bartelt
een Advocaet (som talar latin med bonden!), Stallmästaren samt
pojkar och flickor bland tjänstefolket.
Man genomläser med nöje den tokroliga farsen för att nyfiket
efterspana, om de sjungande månntro skulle utföra La Gredeline
eller La Grevelinde eller någon dessas dubbelgångare. Men detta blev
fåfängt. Musiken på den glada och livliga fastlagsaftonen, som
skildras, utfördes av två ynglingar som kommo in med en kittel
eller kastrull, som de slogo på för att få ett kraftigt oväsen (»speelen op Rommelpot») Holländarna ha härvid en särskild melodi, som
kallas just »Rommelpot». Sedan sjöngo de en visa, som handlar om
mat till förtäringen här på fastlagsaftonen. De två tiggarna sjunga
med vid tillfället den visa, som börjar:
»Gheeft my een Pan-koeck uyt» enz.

Pannkakorna höra till fastlagsfirandet här. Först senare kommer
en höjdpunkt i farsen då Ian Soetelaer, stallmästaren, nu utklädd
till stallknekt, vilken uppträder tillsammans med de två sjungande,
som gå något åt sidan till Jonckers dörr. De sjunga nu den gamla
bondevisan, kring vilken Coster byggt upp sitt lustspel (här meddelas blott den första strofen av visans 9):
Een boerman had een domme sin
Daer op schafte hy sijn ghewin
Het voer een boerman wt meyen
Hy brocht sijn Heer een voeder hoy
Sijn vrou de coele meye.
1 Jfr Jaap Kunst, Terschellinger Volksleven, 3 druk, 's-Gravenhage 1951,
s. 143 if.
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Visan är från början en något plump renässansvisa. Bonden ger
sig iväg med häst och vagn, stannar borta över natten och finner
på morgonen, att han gjort av med häst och vagn.
Att detta Costers populära lustspel, som vi förut påpekat, varit
välbekant i Holland på 1660-talet, då den nordiska bondevisan diktats, kan man taga för givet. Hur partier av det lilla skåde- och
sångspelet samt sådana visor, som kan ha sjungits i samband med
detta, i folktraditionen bortförts från hemorten kanske långa vägar,
härom veta vi intet. Vår undersökning här har tyvärr icke lyckats
med att påvisa konkordans mellan »Teeuwis de Boer en men Juffer van Grevelinck-huysen» — La Grevelinde — La Gredeline —
Bonden han aktar på tiden! Men det är dock möjligt, att en dylik ändå kan finnas. Det kanske kan löna sig att söka vidare i
denna riktning.

R4ume
t

La mdodie frangaise la Greddlin » dans la tradition nordique
par Nms DENCKER, Uppsala

Une chanson paysanne de la seconde moitiC du xvir säck, qui
commence par « Bonden han achtar på tiden » (le paysan ne perd pas son
temps), existe sous une forma analogue en suCdois et en danois. Composee
de vingt vers, elle nous raconte les labeurs du paysan dans les ehamps
et dans les pres, ses oecupations å la unaison, ses fetes et ses conditions
de vivre.
L'impression danoise la plus ancienne de cette chanson date de 1665,
les premiåres impressions suedoises datent de 1681 et de 1685. Des
philologues ont &Lis l'hypothåse selon laquelle im etucliant finlandais,
Gabriel Tuderus, plus tard missionnaire chez les Lapons de Finlande
(1638-1705), venu de l'aeademie d'Åbo å l'Universite d'Upsal en 1659,
serait l'auteur de eette chanson. Des historiens de la litterature, suedois
et finlandais, ont au contraire avanee la supposition que Tuderus aurait
fait une traduction de la chanson danoise. En Norvåge, la meme chanson
paysanne fut remaniee par l'ecrivain et pasteur nordlandais Petter Dass.
Sa chanson « Fjeldbyggen agter på tiden » devint une chanson populaire,
alors que sa correspondante dano-suedoise no le fut jamais. La transcription de la chanson « Fjeldbyggen » a pu etre suivie jusqu'å nos jours en
Norvåge.
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Les trois chansons paysannes ont toutes le måme rythme peu commun,
provenant de la målodie qui, dans les impressions les plus anciennes,
s'appelle Grald(e)lin. Jusqu'å maintenant, celle-ci est rest& inconnue des
chercheurs nordiques travaillant sur les chansons anciennes. Dans les
bibliotheques, on n'a pu la retrouver dans aucun cahier de musique imprimå au XVII' säde. Il a ötö impossible d'åclaircir comment cette
målodie, incliquåe comme frangaise, est venue dans les Pays Nordiques.
Nous l'avons cependant trouvåe dans quelques cahiers de notation musicale å Finspång en Ostrogothie. L'åminent Louis De Geer le Jeune (t1695),
maitre de forges å Finspång, possådait dans sa råsidence un excellent
orchestre form6 de musiciens venus des Pays-Bas, son pays natal. Dans
ces cahiers de notation musicale, actuellement å la bibliothåque municipale de Norrköping, se trouvent deux notations semblables de cette målodie d6signåe dans les plus anciennes impressions sous le nom de Gredcllin,
å savoir la måloclie du xvir sikle « La Gredeline ». D'aprås notre
enquåte, l'une est ecrite par im musicien flamand, l'autre par un musicien
wallon ayant le frangais pour langue maternelle.
Nous n'avons pas pu trouver « La Gredeline » en France, ni dans le livre
de Julien Tiersot, Histoire de la chanson populaire en France, Paris 1889,
ni dans le grand recueil de målodies La c16 du caveau (troisiåme 6dition).
En revanche, on rencontre cette måloclie dans les Pays-Bas dåsignåe
sons des noms diff6rents dans la tradition populaire. Nous n'avons pas
pu etablir comment la m6lodie est venue dans le Nord, mais on peut
supposer qu'elle serait venue au Danemark par tradition orale. Nous
nous sommes permis d'åmettre cette hypothåse å l'ågard des chercheurs
qui seraient tent6s d'ålucider cette question.

Till Dalmålsordboken
AV SIGURD FRIES

1. Ordet rönn och utvecklingen av äldre fin i Ovansiljan
Rönnen kallas i Ovansiljanssocknarnal: ra'unna, rceugn i Älvdalen
och Våmhus, rä ggän, i Mora NV om kyrkan (Morkarlby, östnor),
rö' jna i Mora i närheten av och SV om kyrkan (Noret, Utmeland,
Vinäs), räjna i Mora NO om kyrkan (Vattnäs), ggna i Mora SO om
kyrkan (Nusnäs) samt i Venjan, råm, best. sg. rå'nndji på Sollerön,
ra' ggna i Orsa dels i söder (Maggås), dels i nordöst (Åberga), raVna i
Orsa dels i centrum (bien), dels i Skattungbyn (med nasalerade
vokalljud), ra'jna i Ore. I Stumsnäs by i västra Rättvik säger man
ritna (öppet a), men i det övriga Rättvik liksom i Boda samt i Leksand
och Siljansnäs reNna (med dels öppet, dels slutet a). I de sydligare
dalmålssocknarna och i större delen av Västerdalarna uppträder
däremot trädnamnet i former, som mera överensstämmer med riksspråkets, nämligen rön, rån, rönn. Endast de övre socknarna i Västerdalarna, Lima och Transtrand, uppvisar mera avvikande former,
raggn (med både öppet och slutet a). Ordet är överallt inom dalmålsområdet femininum. I hela Ovansiljan (utom på Sollerön) samt i
Rättvik, Boda, Leksand och Siljansnäs har det svag form. Detta är
emellertid fallet även med andra trädnamn inom detta område.
De sydliga och västliga dalmålsformerna låter sig utan svårighet
återföras på ett äldre *raun. övre Västerdalarnas raggn, raggn, visar
en liknande utveckling av förbindelsen aun, som är känd från östra
Norge. (Jfr norskans rogn 'rönn'.)2 I Ovansiljan har äldre au mon.o1 Dalmålsordbokens ljudbeteckning användes.
a Levander, Dalmålet 1, s. 206, o. Skulerud, Tinnsmaalet 1, s. 301 f. — Då
övre Västerdalsmålen saknar å-ljud i ställning framför g, innehåller trädnamnet
a-vokal, därvid anslutande sig till ord av typen lång (lag) och vagn (vagn,
van). För påpekande härom liksom för värdefulla diskussioner om problemen
i det följande tackar jag fil. doktor Stig Björklund. (Om äldre a frfr gn o. ng se
Levander, a. a. 1, ss. 94, 97 f.)
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ftongerats och uppträder vanligen som en o-vokal.' Man skulle alltså
ha väntat sig ett *rön(a) i Älvdalen. Jfr Älvdalens grön med övre
Västerdalarnas graggn (både öppet och slutet a) och sydligare sockenmåls grön, grgn m. m. 'ljung' < *graun. De föreliggande dialektformerna i Ovansiljan synes i stället närmast peka mot en äldre form
med 27.2 Jfr att sockennamnet Tuna uttalas tck‘ urna, tce ugn i Älvdalen.
Levander behandlar därför Ovansiljansformema av rönn i kapitlet
»Forndalskt g» och påpekar ytterligare i en not: »öVd [ = Övre
Västerdalarnas] raggn f. är däremot utvecklat ur raun.»3
Jöran Sahlgren anför4 som exempel på att inte bara i norska utan
även i många svenska dialekter ordet rönn går tillbaka på ett *raun-:
»finl. röun, Kalixm. rceyn, dalm. raungn„ raugn». Han berör emellertid
inte frågan, hur man skall förstå dalmålsformemas au-diftong, som ju
icke utgör den normala motsvarigheten till fornspråkligt au.
Bror Lindén har i en artikel om trädbeteckningar på -karl (1954)
mera i förbigående berört problemet om stamvokalen i Ovansiljansformerna av trädnamnet rönn.5 Han konstaterar liksom Levander, att
detta ord i forndalskan tycks ha innehållit ljudförbindelsen iZn och
tänker sig, att vi kanske måste räkna med två olika, med varandra
avljudande ursprungsformer, ett äldre urno. *rfcanö-n, som har givit
runa, och ett *rauna- < äldre urno. *rou6n-. Han har dock uppenbarligen icke känt sig övertygad om att en dylik konstruktion är
nödvändig. Han tillägger nämligen: »Det är dock ej fullt säkert, att
dessa icke alltför olika former verkligen måste särhållas.»
Även Stig Björklund har känt det otillfredsställande i att antaga en
särskild ursprungsform för Ovansiljansformerna.5 Vid behandlingen
av å framför ng-ljud drar han som jämförelse in ett par äldre belägg,
rogn, rogna, samt Älvdalsmålets neugna men tillägger: »o och au dock
här möjligen av äldre g (?)» och hänvisar till Levander, a. s.
Att även Ovansiljansformerna av trädnamnet kan gå tillbaka på
ett äldre *raun(a), synes mig fullt möjligt, om man blott får räkna
Levander, a.a. 1, s. 204 ff.
Levander, a.a. 1, s. 181 f.
3 a.a. 1, ss. 181 f., 298.
4 Ordet rönn i Namn och Bygd 1929, s. 81.
5 Dalska namn- och ordstudier 1:3, s. 95.
6 Älvdalsmålet 1622, s. 52, not 2.
2
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med att även inom detta område liksom i övre Västerdalama och
östra Norge ett g-ljud tidigt har införts framför n.1 Då den vidare
utvecklingen av trädnamnet sannolikt kom att påverkas av hur ord,
innehållande ljudförbindelsen im behandlades, skall jag först något
dröja vid denna ordtyp.2
I den gamla ljudförbindelsen fin har i Ovansiljan förmodligen ett
mellanljud utbildats, och resultatet har blivit en förbindelse ftgn.3
Så inträdde diftongeringen av ft > åu'l, varvid en ljudförbindelse
åugn uppstod. I Älvdalen, Våmhus och Bonäs by i Mora uppträder
denna förbindelse om (tunn, augn (d« uggn, m.m. 'dun'). över ett
stort område i Ovansiljan utbyttes emellertid den senare komponenten
Då detta utbyte
(y) i den diftong som uppkommit ur äldre d mot
försvann
g-ljudet,
och efter
skedde i ljudförbindelsen åugn (ev. augn),
olika slags förskjutningar av huvudkomponentens kvalitet uppkom
sådana former som t'd jnur 'Tuna', krö` jna6 'krona' i västra Mora,
krii‘ ina i östra Mora (Nusnäs), krå` jna, dåjn i nordöstra Mora (Vattnäs
och Färnäs), ta' jna, dajn i Orsa och tv' jna, d8jn i Ore.7 I vissa trakter —
1 Den olika behandlingen i Ovansiljan av ljudförbindelsen aun i *graun
'ljung' och i trädnamnet rönn kan bero antingen på att orden troligen innehållit
olika antal stavelser: *graun, men sannolikt *rauna eller på att ordet rönn i sin
utveckling i Ovansiljan har rönt kraftigare påverkan västerifrån.
2 Beläggen i det följande är, då icke annat anges, hämtade antingen ur
Levander, a. a. 1, s. 181 f., som där synes ha en något annan syn på utvecklingen
av äldre ån än den som här framlägges, eller ur Dalmålsordboken, ULMA.
8 Ett sådant inskott är känt från norra österdalen i Norge. (Se Reitan, Tynnsetmålet, s. 17, och broongn a. 'brun' enl. Ross.) Att exempel på ett dylikt inskott
kan påträffas även i Västerbotten, har påpekats för mig av doc. H. Markström.
(Se Åström, Degerforsmålets ljudlära, s. 60, vars förklaring till inskottet måste
förkastas, då den inte kan anpassas på alla hithörande ord, S. Larsson, Subst.böjn. i Vbott, s. 92, o. Lindgren, Ordb. över Burträskmålet under dun, hjun.)
4 Närmare om utvecklingen av äldre å se numera Björklund, Älvdalsmålet
1622, s. 66 f. — Möjligt är, att ifrågavarande mellanljud infördes efter diftongeringen. Med hänsyn till parallellerna i andra dialekter synes mig dock det ovan
anförda förloppet vara det rimligaste.
5 Om tidpunkten för detta utbyte se Björklund, a.a., s. 53.
Ordet krona f. behandlas som ord, innehållande äldre ån. Om ordet se Levander, a. a. 1, s. 39.
7 Att inte dåjn, dajn osv, kan ha utvecklat sig direkt ur dun, som Levander
närmast synes mena (se ovan not 2), torde framgå av den dialektgeografiska
situationen. För att kunna förklara, varför de perifera delarna av det gamla
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Venjan och norra Mora — synes diftongen åugn ha monoftongerats,
innan utbyte av senare diftongkomponenten hunnit ske (dåggn,
ggna i Gopshus och Kråkberg
ggen i Oxberg,
krd ggna i Venjan,
i
öna,
alla
nordliga
byar
i
Mora). Troligen har åu-dioch krd ggen
ftongen i ord med äldre i bevarats längre i dessa delar av Ovansiljan,
som gränsar mot de områden, där den äldre typen av diftong med ,t,c
som senare komponent ännu är levande, nämligen Älvdalen och
Våmhus med au < åu. Jfr att Sollmålet ännu har åu (så` uga 'suga').1
I Venjan och norra Mora kom på detta sätt ord med äldre fm ifråga
em vokalkvaliteten att överensstämma med ord, innehållande äldre
ang.2 (Jfr dåggn 'dun' med !åggg 'lång'.) Detta kan ha underlättat
monoftongeringen.
Som framgår av beläggredovisningen ovan, uppvisar ordet rönn i
Ovansiljan i huvudsak samma vokalism som de nu behandlade orden,
innehållande äldre fm. Det ligger då nära till hands att tänka sig, att
orden med äldre fm, har attraherat trädnamnet, då ju även detta,
enligt vad som ovan antagits, innehöll ett g-ljud framför n. En sådan
påverkan kan emellertid ha skett på olika stadier i utvecklingen och
kanske också med olika kraft i skilda delar av Ovansiljan. Att i detalj
söka klarlägga, hur denna attraktion har verkat, torde vara svårt,
särskilt som inflytanden även från andra ordtyper kan ha gjort sig
gällande. (Se nedan.) Möjligen har redan den monoftong — först
sannolikt å-haltig, senare alltmer sluten (i Älvd. e, i Mora o) — som
uppkommit ur den gamla au- eller kanske riktigare ou-diftongen3, i
trädnamnet kommit att attraheras av a i 'Ugn <fm. Både i trädnamnet och i orden med äldre im följdes ju vokalen av gn, och framför
denna ljudförbindelse förekom säkert icke monoftongerat au, etu i
Moraområdet (Våmhus, norra Mora, Älvdalen och Venjan) har former, innehållande g, måste man utgå ifrån att även Moraområdets centrum tidigare har
haft ett p, -ljud i ord av denna typ. Rester av ett äldre uttal med g även i centralare delar finns. Sålunda anför Levander (a. a. 1, s. 182) från Vika diii.9,22, och från
Sollerön »föråldr. dåugn men nyare dåun». Att man på detta sätt måste betrakta
Ovansiljan som en enhet, framgår klart av 8. Björklunds arbete Älvdalsmålet
1622. (Se t. ex. om diftongeringen av äldre E, s. 58 ff.)
1 Levander, a. a. 1, s. 181.
2 Överensstämmelse i uttalet mellan äldre fm och äldre ang, agn råder även
i Älvdalen, Våmhus och Bonäs by i Mora.
8 Levander, a. a. 1, s. 204.
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andra ord än just i trädnamnet rönn. Efter en sådan relativt tidig attraktion var utgångspunkten nådd för ordets fortsatta, med fm-ordens
överensstämmande utveckling.
Att inte trädnamnet i fråga om stamvokalismen överensstämmer
med im-orden över hela Ovansiljan kan bero på att attraktion även
kan ha förelegat från ord med äldre ang eller agn'. Att ord av typen
stång på Sollerön har haft ett starkt inflytande på trädnamnet är
uppenbart. Jfr Sollmålets ståggg, best. sg. stå'nndji med råggg,
rå'nndji 'rönn'.2 Att uttalsformer med gn av trädnamnet i stället
för med t„-diftong som i fm-orden dyker upp här och var i Ovansiljan
öven öster om Orsasjön och Siljan (i Nusnäs i Mora och i Maggås och
Åberga i Orsa) kan måhända likaså bero på inflytanden från ord med
äldre ang eller (för Orsabyarnas del) agn, men förklaringen kan också,
ligga i att diftongen åu, au även i delar av Orsaområdet och av östra,
Mora hann monoftongeras, innan y-komponenten ersattes med i.
Senare förskjutningar kan till största delen ha utplånat resultatet
härav. Det bör observeras, att ftn-orden och trädnamnet innehåller
ån från nordligaste Mora ända ned till de byar, som ligger blott ett
stycke väster och norr om kyrkan, Morkarlby, östnor, öna och
Kråkberg, den sistnämnda byn belägen vid Orsasjön. Att ett samband
tidigare funnits mellan dessa åggn-former och de enstaka beläggen
med gn i ordet rönn i Orsa och östra Mora är ganska sannolikt.
Hur trädnamnets anslutning till ord, innehållande äldre ftn, än i
detalj bör förstås, synes mig intet tvivel råda om att ordet rönn även
i Ovansiljan går tillbaka på en form med au. Den enda dialektform>
som kan tyckas stödja antagandet av en ursprungsform med im, är
västra Rättviks rft‘na (upptecknad i byn Stumsnäs). Den bör emellertid säkert uppfattas som ett lån med ljudsubstitution av östra Moras
rå`jna. Man har därvid ersatt ål med im, eftersom denna diftong i andra,
ord motsvarar ii i _Rättvik. Västra Rättviks ritna är med andra ord
ett slags hyperkorrekt form.
1 För övre Västerdalarnas del har en sådan attraktion ovan kunnat konstateras. — I vissa delar av Ovansiljan blev resultatet därav detsamma som av påverkan från ord med äldre fin (se föreg. s. not 2).
2 Anslutning till ord av typen stång kan ha underlättats av att -an i trädnamnet bör ha saknats i sammansättningar, så t. ex. i det av Lindån a. s. nämnda
ortnamnet Rångkarlbröst i Venjan.
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2. Ordet ängsgård

I Mockfjärd finns ett område, numera till stor del bestående av
åker, som kallas Äng8gårdarna (iegsgeilran). Det tillhör Brötjärna
och ligger mellan denna by och vägen till Säl, tidigare by, sedermera
fäbod. Något tecken på eller någon uppgift om att området en gång
skulle ha varit bebyggt finns inte. Det ligger f. ö. nedanför den höjdsträckning, som utgör den naturliga platsen för en bebyggelse och på
vilken alla gårdarna i den intilliggande delen av Brötjärna är lagda.
Ångsgårdarna har alltså med ganska stor säkerhet alltid varit ett
ägonamn.
Samma namn förekommer i Torsångs sn, Falu s. d:as tg, och avser
där en betesmark, som ligger vid Verkbäcken och hör till Kårtylla by.
Namnet uttalas iemsgeikan. Det intilliggande berget kallas Ängegårdsberget (ievpgajberce). Det nämns i en kartbeskrivning från 1798
och skrivs då Ängegåls Berget (LSA U/54 72).1
I dessa båda icke bebyggelsebetecknande namn måste gård ha
någon av sina äldre betydelser 'hägnad, gärdsgård' eller 'inhägnat
område' •2 Dessa båda betydelser står varandra mycket nära och kan
påvisas i många ord. Det är i regel det inhägnande stängslet som har
övergått till att även — eller uteslutande — bli namn på det som
stängslet inhägnar. Det kan nämnas, att betydelsen 'gärdsgård' hos
ordet gård ännu är levande i Älvdalen och Våmhus och i de övre
Västerdalssocknarna.
Namnet Ängsgårdarna består säkert av ett appellativ ängsgårda
'hägnad kring äng', bildat på samma sätt som t. ex. gärdsgård4 och
lötgård.
Ett sådant ord, ehuru formellt ej fullt identiskt, förekommer i
Dalalagen. I Byggningabalken VIII § 1 står bl. a. warPi cengia garlyurn,
1 Ang. växlingen Änges- Änge- i Ängesgårdarna och Ängegårdsberget se
Wessön, Sv. språkhist. 2 (1958), s. 71.
2 Se Hellquist, Sv. etym. ordb. under gård.
3 Jag använder genomgående formen ängsgård, även om man med utgångspunkt i de flesta dialektformer i Dalarna snarast borde skriva ängesgård.
4 Dvs. i den mån ordet går tillbaka på fsv. gwrPisgarPer. F. 1. anses även
kunna återgå på fsv. g.serPs1(i), jfr ä. nsv. gärslgård. Se Tamms och senare
Hellquists etym. ordböcker.
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wt till ylians mcessu 'stängsel kring äng skall han underhålla intill
Iliansmässan' (den 1 september).' Paragrafen innehåller bestämmelser,
hur länge en bonde i olika situationer äger att svara för hägnaderna
kring en äng.
Förlederna stämmer inte överens till formen. I ortnamnens ängsgård utgörs den av gen. sg. av änge n., i Dalalagens engiagarper
antingen av gen. pl. av cengi n. eller snarare (se följ. not) av ceng f. i
gen. sg. (med r-bortfall) eller gen. pl. Motsättningen cengiagarPer
ängsgård kan jämföras med Dalalagens cengialaPa nutida ängslada.
Ängs- är numera i detta och andra ord den enda förekommande förledstypen i hela Dalarna utom i Ovansiljansmålen, som i stället uppvisar former, i vilka förleden snarast går tillbaka på ett cengia-.2
Sannolikt beror förekomsten av de båda olika kompositionsformerna
på att både ceng f. och cengi n. tidigare har funnits vid sidan av varandra i Dalarna. Numera förekommer endast änge n. i hela landskapet utom längst ned i sydöst.
Ytterligare ett fsv. belägg på detta ord finns. I en urkund från
1477, gällande Vehmo sn i Åboland3, berättas, att någon kastade
en roo ok /lytte cengis gaardhen paa sam felde jordh. — Ordet är känt
även från äldre nysvensk tid. I protokoll, skrivna på Åland, omtalas
åcker gorder och engis gorder 1550, ogilda oker och engis gordar 1554 och
ogilde åker och engx gårdher 1568.
De äldre beläggen utom Dalalagens pekar österut. Att ordet har
haft en stark ställning i delar av Finland, visas av att det ännu lever
i västra Nylands folkmål. (Se Wessmans ordbok.) Även på Nargö i
Estland har det upptecknats, säkerligen överfört dit från Nyland.

1 Citatet efter Sehlyters utgåva, övers. efter Sv. landskapslagar tolkade ... av
Åke Holmbäck och Elias Wessån.
2 Möjligen på ett .sengi-, vilket dock är mindre troligt, då neutrala in-stammar
oftast uppträder i gen. sg. i förleder (dikesren, mötesplats och ur DalmOrdb
södesband, ämnesved). Jfr Tamm, Sammansatta ord i nutida svenskan, s. 129 f..
(Skr. utg. af K. Hum. Vet.-Samf. i Upps. VII. 1. 1900.)
3 1 Åbo domkyrkas svartbok, utg. genom R. Hansen (1890), s. 524. — Jag
har tacksamt mottagit belägget ur samlingarna till Söderwalls ordboks supplement.
4 1 Bidrag till Finlands historia 2, ss. 87, 127, 197. — Beläggen har jag med
tacksamhet erhållit ur SAOB:s arkiv.
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Att en hägnadsterm som ängsgård kan förekomma såsom ägonamn
hänger samman med den nämnda dubbelheten i betydelsen hos ord
av denna typ: 'hägnad' 'inhägnat område'. En god parallell från
Dalarna utgör ordet stängsel f. el. n. Som hägnadsterm lever det
numera endast kvar i några Ovansiljanssocknar, där det användes
om tillfälligt uppsatta hägnader. Vanliga inom dalmålsområdet är
däremot betydelser som 'inhägnad skogslott, slåtteräng, inhägnad
betesmark vanligen hemma'.1 I dessa betydelser kan ordet lätt bli ett
ägonamn. Namnet Stängseln eller riktigare 8tängs1en2 förekommer på
många håll i Dalarna. I några fall är Stängslen bebyggelsenamn —
den uppodlade ägan har då blivit bebyggd — t. ex. Stängslen (stdElla),
by i Bjurså,s och gårdsklunga i Brötjärna, Mockfjärd, i senare fallet en
obebyggd äga, Stängsla, på skifteskarta 1812 (LSA U/12 71).
Även ordet ängsgård kan synas ha givit upphov till ett bebyggelsenamn i Dalarna, nämligen till Ängesgårdarna (ieyyesgeran) en by i
norra delen av Stora Tuna sn. Namnet är emellertid sekundärt i
förhållande till ett äldre bynamn Änge. Ännu i 1700-talets jordeböcker talas det inte om Ängesgårdarna utan om byn Enge, och på en
karta från 1668 står det Enge.2 I mantalslängderna å andra sidan
kallas byn Engiesgården redan 1664 och Ängesgård 1700 och 1722.

Pour le dictionnaire dialectal dale;carlien : 1) Le mot rönn sorbier'
2) Le mot ängsgård 'cl6ture autour d'un pre .
Par SIGURD FRIES
Dans les communes au nord du lac Siljan en DaMearlie le mot
rönn `sorbier' a une prononciation qui pourrait signifier que le mot
autrefois avait un ii (*rfin(a)) au lieu d'un au normal (raun). Toutefois,

il semble plutöt que des mots ayant im anden fin auraient influenc6 la prononciation de ce nom d'arbre. Dans l'est de la Norvåge :
raun > rogn (= reivn). Une 4volution semblable est connue dans queli Ordet har dessutom en mera speciell betydelse 'bräde i skiftesverk'. Se
Levander, Övre Dalarnas bondekultur 3, s. 150.
Se Levander, Dalmålet 2, s. 125.
3 LSA U/46 14. Den aktuella delen av kartan finns publicerad av Lars Hellberg i Ortnamnssällsk. i Uppsala årsskr. 1955, s. 10.
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ques communes de Dal6carlie et elle a sans doute eu lieu egalement
dans les communes au nord du lac Siljan. Majs m&me dans le groupe
de sons an un v transitoire a 'Stå formå, dans des oas isolås,
dans l'est de la Norvåge, par exemple bran 'brun' > brovn. Supposons
que l'fin dans les communes au nord du lac Siljan ait subi la måme
åvolution — les formes dialeetales semblent l'indiquer — la prononciation du mot rönn `sorbier' se serait alors rapprochåe de la prononciation des mots ayant un ancien an et, en måme temps, elle se serait
isolåe dans le syståme phon6tique du dialecte de sorte qu'une influence
a pu avoir lien facilement.
Le mot ängsgårdarna qui signifie un champ et un påturage en
Dalåcarlie est vraisemblablement constituå d'un nom appellatif, actuellement disparu dans la provinee, ängsgärd 'gärdsgård kring en äng',
'clöture autour d'un prå'. Le mot se rencontre dans les lois de moyen
age de Dalåearlie. La premiåre partie du mot s'y trouve n6anmoins
sous une forma un peu clivergente, cengiagarfier. A partir d'une åpoque
plus råcente ce mot est connu dans certaines parties de la Finlande.

Litteratur
Sigurd Erixon, Svenska byar utan systematisk reglering. En jämförande
historisk undersökning. Nordiska museet, Stockholm 1960. XV III + 266
sidor, 80 bilder och 91 bykartor, därav 31 huvudkartor (delvis i färgtryck) i en
särskild kartong.

Med detta storartade arbete presenterar professor Sigurd Erixon
resultatet av en forskningsverksamhet som med vissa intervaller har pågått närmare ett halvsekel. Sin första reella byundersökning i södra Östergötland, i Kila by, gjorde nämligen Erixon år 1912. Resultatet var en utförlig och mycket omsorgsfullt genomförd bymonografi, som dock inte publicerades förrän 1946. Både vid denna undersökning och några därpå följande begränsade sig forskarens intresse dock framförallt till byrnorf ologin, men under 1930-talet ingick undersökningarna i ett nytt skede
och uppmärksamheten riktades nu mera konsekvent även på byns funktionella sammanhang med ägostrukturen i stort. Sin fullständiga utveckling när denna nya inriktning först under 1950-talet, och då särskilt
i samband med omfattande fältundersökningar i oreglerade byar, med
huvudvikten lagd på Härjedalen och så småningom på motsvarande
byproblem även i andra delar av landet. Beläggmaterialet, vars samlande
och bearbetande har pågått alla de omnämnda årtiondena igenom, är
mycket omfattande och skiftande, men en avgörande grundfaktor har
dock förefintliga äldre lantmäterikartor måst vara. Ett tidsödande och
detaljerat arbete har krävts för att vinna överblick över detta väldiga
kartmaterial och för att göra urvalet. Först och främst har för detta
ändamål Lantmäteristyrelsens arkiv måst genomgås, där de äldsta och
viktigaste kartorna förvaras. Denna inventering har sedan fullföljts i de
olika länens lantmäterikontor samt i en mångfald andra arkiv och museer.
Detta kartmaterial har sedan måst analyseras ur olika synpunkter med
åtföljande dechiffrering av texter och beteckningar, en uppgift som icke
utan vidare lät sig lösas, och i detta fall förutsatt författarens mångåriga
erfarenheter och jämförande studier i olika avseenden. Det avgörande
momentet har emellertid varit urvalet av byar, som har genomförts
under upprepade fältundersökningar i de orter och på de platser som befunnits lämpliga.
Om man bortser från inledningen med en redovisning av forskningsarbetet och de metodiska huvudlinjerna omfattar verket tre avdelningar.
11 — 60153048 Sv. Landsmål 1961
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Den första är ägnad åt byanalyser, framlagda i monografisk form med
kartor och kartbeskrivningar. Dessa beskrivande historiker är av två
olika slag: de större och grundläggande gäller ett antal byar i Härjedalen
och Jämtland, där huvudvikten kunnat läggas på ett kombinerat studium
av nutidsskedet och 1800-talet; vid en annan grupp, som omfattar byar
från alla landskap, lägges huvudvikten på rikt givande kartor från 1600talet och 1700-talets första hälft. De utsedda bykartorna har kompletterats, kontrollerats och transformerats efter ett speciellt utarbetat system,
som ger dem karaktären av rekonstruktioner av ägomönstret, bebyggelseplaceringen och hägnadssystemet vid vissa tidpunkter. Där så kunnat ske,
har flera sådana tidsbestämda samhällsdiagram åstadkommits inom en
och samma by, för att klarlägga förändringarna under tidernas lopp (se
t. ex. kartorna 61-63). Där ägofördelningen eller bebyggelsen ute i byarna
bevarat några ålderdomliga drag, har fotografier medtagits, ofta särskilt
för detta ändamål utförda flygbilder. Till allt detta har under åren anlitats en mängd olika medarbetare och specialister, som arbetat i oavbruten
kontakt med författaren. Det är ett material av bestående värde, för
vilket inte minst kommande forskargenerationer måste vara tacksamma.
Det största allmänna intresset bjuder onekligen den andra delen, betitlad »De oreglerade byarnas ägostruktur och bebyggelsegruppering i
jämförande översikt». Rubrikens ordalydelse är i flera avseenden mycket
betecknande. Först och främst framgår det här, att verket inte gör anspråk på att vara en undersökning, som befattar sig med alla i Sverige
förekommande bytyper, deras variationer och utvecklingsförlopp från
äldsta tider ända till våra dagar. Undersökningen är i stället begränsad till
»oreglerade byar», dvs, sådana bybildningar, som bevarats eller kartlagts och beskrivits före de grundliga förändringar, som på statligt direktiv reformerade byväsendet i Sverige, först genom storskiftet (fr. o. m.
1740-talet) och sedan genom laga skiftet (fr. o. m. 1827). Då dessa skiften
grundligt förändrat landets flesta byar, förstår man vilken stor roll som i
denna undersökning tillerkänts det äldre kartmaterial, som återspeglar
förhållandena före dessa centralt dirigerade regleringar. I allt behandlas
83 byar, av vilka 7 är belägna i Härjedalen, 19 i Jämtland, 3 i Norrbotten,
1 i Ångermanland, 5 i Hälsingland, 7 i Dalarna, 5 i Värmland, 1 i Östergötland, 22 i Västergötland, 4 i Halland, och 9 i Småland.
Vidare är det mycket signifikativt att ägostrukturen och bebyggelsegrupperingen särskilt framhävts. Detta innebär, att en ny fas blivit
aktuell i byforskningen, en fas som håller på att övervinna den ensidighet
som det ofta anlitade rent morfologiska betraktelsesättet har medfört.
En äldre forskarskola var benägen att överbetona själva byformens betydelse och deras historiska samband med vissa folkslag och stammar.
Detsamma har en del geografiskt skolade forskare gjort, som ville härleda
de flesta byformer ur landskapets formationer. Först de nya forskargenerationerna av den agrarhistoriska eller kulturgeografiska skolan har bör-
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jat frigöra sig från denna geografiska determinism, och dessa forskare
har lämnat betydande bidrag även till den svenska byforskningen.
För Erixon är varken den geografiska eller kulturhistoriska synpunkten helt främmande, men i den undersökning som här anmäles spelar
de en underordnad roll. Vad Erixon främst vill åt är inte hur en by rent
formellt ser ut, utan vad en by är och hur den har uppstått. Att
en sådan frågeställning leder till byanalys framförallt på en socialekonomisk grundval, torde vara självklart.
Därför är byn i denna undersökning något mera än bara en bebyggelseenhet eller ett konglomerat av enstaka gårdar, olika slags byggnader,
stängsel m. m. I stället presenteras här en fungerande social-ekonomisk
enhet, vars livsyttringar kommer till uttryck i vissa organisatoriska och
bebyggelsemässigt fastställda yttre ramar. Det är en sådan enhet som är
föremål för denna undersökning, och därför förstår man också, att författaren helt undviker alla frågor som berör byformernas typologi på ett
inskränkt morfologiskt plan. Formen kommer naturligtvis även här på,
tal och spelar t. o. m. en mycket betydande roll i ämnets uppläggning
och indelning, men den behandlas aldrig som en fastställd abstraktion
utan hänsynstagande till ägostrukturen och dess utveckling. Den bild
av en by, som vi här får, är alltså inte statisk utan vi möter snarare en
egenartad organisation, som är en föränderlig storhet.
I samband med byformernas föränderlighet och strukturomvandlingar
gör sig en viss fråga mer och mer påmind och får så småningom en central
betydelse. Det gäller ingenting mindre än själva ägos tr uk t ur en och
den härmed sammanhängande samf ällighet en i byorganisationen.
Byorganisationen är ju ett uttryck för ett sätt att samleva och i viss mån
även att samverka, något som inte går utan en viss grad av samfällighet.
Den angelägnaste frågan blir nu, vad samfälligheten egentligen innebär,
eller riktigare vad den ursprungligen har inneburit; om det var ett slags
ägo- och arbetsgemenskap i ordets kollektiva bemärkelse, eller helt enkelt
en sedvanemässig överenskommelse utan äganderättsliga konsekvenser
för gårdarna. Författaren går inte närmare in på begreppet samfällighet,
men hela hans resonemang bär vittne om en uppfattning av saken som,
marxisterna undantagna, också delas av andra nutida forskare, nämligen
den, att samfälligheten i sentida byar knappast kan tolkas som en kvarleva
av något slags forntida kollektivism eller »urkommunism».
Med hänsynstagande till förhållandena i de svenska byarna har Erixon
kunnat sammanfatta sin uppfattning om sarnfälligheten på ett mycket
realistiskt sätt. Samfälligheten innebär enligt honom »från början endast
att grannarna slog sig tillsammans och gjorde överenskommelser om viss
samverkan och markdisposition. I realiteten innebar denna samfällighet
framförallt att täkten en tid hölls öppen för gemensamt bete för de deltagande gårdarnas kreatur. Konsekvenser härav var det organiserade
samarbete som stängslens fördelning, underhåll samt öppnande eller stäng-
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ande innebar» (sid. 209, 210). Vidare pekar han på äganderättsliga förhållandena mellan gårdarna, mer eller mindre tydligt uttryckta redan i
olika medeltida landskapslagar. Någon reell kollektivism är det aldrig
fråga om.
Denna sin uppfattning om samfälligheten lägger författaren till grund
när han närmare går in på byanalysen och ägostrukturen. Stundom får
man intrycket, att det kärnproblem, som han försökt lösa, inte är byarna i
deras olika variationer utan just sand ällighet en. Sett ur den synpunkten behandlas byarna som ett slags beläggmaterial som skall illustrera
samfällighetens innebörd och utveckling under tidernas lopp. Sådana intryck visar sig dock vara alltför förhastade. Erixons behandlingssätt är i
högsta grad funktionellt betonad och ger därför mycket större uttryck för olika avhängighetsförhållanden mellan saker och ting
än någon enkelriktad tanke om orsak och verkan: Byformen kan kasta
ljus över ägoförhållandena och sarnfälligheten, men de sistnämnda kan
också omvänt bidraga till ökat vetande om byformernas uppkomst och
utveckling.
Sina jämförande betraktelser börjar författaren med definitionen av
bybegreppet, av dess underavdelning gården och sambandet dem emellan.
En bebyggelse-enhet, som vill göra skäl för namnet by, bör omfatta minst
3 gårdar. Resten är antingen helt ensamstående gårdar eller parvis
framträdande sådana, företeelser som i detta verk figurerar under beteckningarna enböle och tveböle. Förresten har enbölen här i landet spelat en
inte obetydlig roll och dess framträdande redan under yngre järnåldern
och äldre medeltiden står knappast i samklang med tanken om den kollektiva äganderätten i ordets vanliga bemärkelse. Författaren är visserligen angelägen att i de gamla enbölena. som var särskilt karakteristiska
för vissa delar av Norge, Värmland, Dalsland, Bohuslän och Gotland, se
de stora ättegårdarna, som innehades gemensamt av storfamiljer under
patriarkalisk ledning (se t.ex. sid. 195), men dessa enheter var av helt
annan struktur än bysamhällena. Man har inga bevis för att det har
funnits reella släktbyar, som skulle härstamma t. ex. från äldre medeltiden;
sådana har uppstått först under senare tid genom släktgårdarnas klyvning, och därför kallas de också av författaren för sekundärbyar. Sådana
bybildningar och överhuvudtaget byar, som har framvuxit ur ensamstående gårdar genom ägoklyvning och som därför av författaren kallas
klyvlag, avtecknar sig vanligen genom ett slags ägoblandning och ett närmare samarbete mellan gårdarna. Allt detta kan ge ett sken av ett slags
ålderdomlighet, som i själva verket inte alls behöver vara någon kvarleva
från äldre tider.
En särskilt viktig ställning i författarens bevisföring intar den typserie,
som han kallar »byar med särhägnade gårdar» (sid. 199 ff.). Dessa byar
saknade i äldre tider den inre samling, som gjorde sig gällande i ovannämnda klyvlag, en samling som man vanligen brukar inlägga i begreppet
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by från tiden före laga skiftet, då en omläggning skedde, för att frigöra
gårdarna ur grannelagens beroende av särskilda egendomar. »I de äldre
byarna med särhägnade gårdar var det framförallt närboendet och den
direkta kontakten mellan de olika gårdarnas innehav, som utgjorde bandet», anser författaren. Namnet särhägnade gårdar är i detta sammanhang
mycket betecknande, ty inhägnaderna spelar här en viktig roll: de omger
inte endast de olika gårdarnas innehav utan vanligen också olika markpartier tillhörande en och samma gård. I vanliga fall saknas ägoblandning
i egentlig bemärkelse; varje hemman består av en tomttäkt jämte bitäkter,
vilka bildar ett slags hemägokretsar. Allt detta gör, att gårdarna i en sådan by kunde leva mera oberoende av varandra. Något bevis på urgammal samfällighet på ett kollektivt plan kan inte heller detta slag av bybildningar bjuda, lika litet som de renodlade en- och tvebölena. Typen i
fråga har förekommit i olika delar av landet, dock i skiftande variationer.
Ur den stora mängden urskiljer författaren tre olika former, som han kallar f ogbyar, mötbyar och strandradbyar, men skillnaden mellan dessa är
mera en grad- än en artskillnad. Åtskillig uppmärksamhet har författaren
också ägnat bytypens utveckling. Det mest konstituerande draget i denna
utveckling är övergången från hägnadssystemet till öppet fältsystem
med assimilerande bytäkter, en process som i sen tid har kunnat
följas särskilt i Härjedalen.
Härmed har vi hunnit följa endast en av huvudlinjerna i Erixons byundersökning. Den jämförande delen, som framlägges i koncentrerad
form på endast 56 sidor, är så rik på detaljer, ny fackterminologi, personliga erfarenheter och framförallt nya synpunkter, att en kritisk analys
av den överstiger en recensents förmåga. Arbetet är dock av en art, som
är ägnad att väcka ett livligt intresse även i kretsar, som aldrig har sysslat
med byforskning. Desto mera stimulerande måste det vara för forskare
som själva har gjort insatser på området. I samband med sakbehandlingen
har författaren lanserat en hel del nya termer, som i detalj definierats
och som borde väcka bl. a. språkmännens uppmärksamhet. Jag vill här
exempelvis omnämna enböle, tveböle, klyvlag, täkt, bytäkt, tomttäkt, fogbyar,
mötbyar, strandradbyar, åsradbyar, skarvbyar m.fl.
Avslutningsvis vill jag endast i all korthet omnämna de frågor och delproblem, som författaren har kastat fram, för att belysa olika aspekter
av sin huvudtes. Här räcker det med att hänvisa till en mängd underrubriker, vilkas formuleringar talar sitt tydliga språk. Här följer efter
varandra: Intagor och gårdlag, Bytäkt och inre samfällighet, Trädesbruk
och gärdesindelning, Från byar med särhägnade gårdar till byar med
öppen bytäkt, Tomtlägen, bybacke och tå, Tomttäkt och hemägokrets,
Primära åkerformer i frigruppering, Från lokal ägoblandning till allmän
tegblandning, Ängens fördelning, Sammankoppling, täktlag, betesgärdeslag etc. Rubrikerna bekräftar alltså ytterligare den uppfattningen, att
detta arbete inte enbart befattar sig med byn i ordets trängre bemärkelse,
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utan med allt som överhuvudtaget har något funktionellt samband med
den social-ekonomiska organisation, som man brukar kalla by. Den tredje
och sista avdelningen är av mera speciell natur och ger tillägg, rättelser
samt anvisningar med litteraturförteckning jämte källor.
Verket bär underrubriken »en jämförande historisk undersökning»,
men icke desto mindre gör sig här funktionalistiska synpunkter starkt
gällande. I stort sett är arbetet analyserande, men all den rikedom av
personlig erfarenhet och mångsidig kunskap som författaren har förvärvat under sina långvariga fältforskningar och genom fortsatta teoretiska studier gör, att samtidigt också föreligger en syntes, eller kanske
riktigare ett vetenskapligt bokslut över de by- och byggnadsundersökningar, som författaren har bedrivit under i runt tal 50 år. Detta betecknar dock ingalunda något slut på själva forskningsverksamheten,
utan snarare en litet grundligare inventering före nya ingrepp i ämnet,
såsom inledningsvis bebådas.
Under sin långvariga verksamhet har Sigurd Erixon blivit utåt känd
framförallt som en banbrytande byggnadsforskare, som har varit skolbildande inte enbart här i Sverige, utan i hela Norden och det övriga
Europa. Med detta verk, som här anmäles, utmärker han sig som en lika
framgångsrik och skapande forskare på ett område, som i vissa avseenden
utgör en logisk fortsättning till byggnadsforskningen.

Resurn
Sigurd Erixon, Vieux villages sans rOlementation syst‘matigue. Une
äude historigue comparå. Nordiska Museet, Stockholm 1960.
Dans cette ceuvre, l'eminent ethnologue suedois, le Professeur Sigurd
Erixon, expose les resultats des etudes qu'il a menees pendant plusieurs
annees sur des villages. L'ceuvre ne pretend pas recouvrir l'ensemble de
tous les types de villages quo l'on trouve en Suede. Le sujet de cette
etude a ete volontairement limite å des villages anciens qui se sont conserves ou qui ont ete cartographies et decrits avant les transformations
radicales imposees par l'Etat partir de 1740 et qui ont ehange l'organisation des villages en Suede. Co sont done les villages clits non reglementes
qui font l'objet de cette etude et å ce sujet les anciens plans cadastraux
du xvn° et du xvine siecles jouent un r8le tres important. Les plans
des villages choisis ont *Ste completes, contråles et elabores d'apres une
methode speciale bur donnant le caractere de reconstitutions du dessin
des morcellements de la terre, de l'emplaeement des eonstructions et du
systeme de c18ture employe, å des epoques determinees. Les renseignements pris dans le materiel cartographique ont et& par la suite, completes par des etudes etendues des terrains. Dans son etude des faits, l'auteur ne suit pas l'ancienne école « formaliste-typologique » mais considere
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l'origine et le developpement des formes des villages comme etant en relation avec le partage de la torre. C'est pourquoi les questions qui se
posent se meuvent tout le temps sur le plan social et economique. Par
cette maniåre de voir rauteur a ouvert des voies nouvelles å retude des
villages et soumis les anciennes opinions sur rorganisation des villages
(par exemple le fameux droit de propriete « collectif ») un examen critique. En månne temps quo des points de vue nouveaux, un grand nombre
de faits nouveaux sont exposes dans cette ceuvre. Sigurd Erixon s'est
fait eonnaitre auparavant, comme un pionnier dans l'etude ethnologique
des båtiments; avec cette ceuvre il a ågalement apporte une contribution
importante Vande ethnologique de l'histoire des villages norcliques.
Gustav Bänk

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1959160

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1959/60
Av DAG STRÖMBÄCK OCH FOLKE HEDBLOM

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för budgetåret 1959/60 fastställdes genom k. brev den
15/5 1959. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av
statsliggaren för nämnda år s. 613 ff.
Anslagsposten till avlöningar har höjts med 6 600 kronor med anledning av lönehöjningar och lönegradsuppflyttningar. Under anslaget till
omkostnader har delposten till övriga expenser förstärkts med 1 000
kronor. I övrigt ha riksstatsanslagen varit oförändrade.
För biträdeshjälp vid utarbetandet av Dalmålsordbokens tryckmanuskript har arkivet även detta år åtnjutit ett anslag av 6 000 kronor från
Kopparbergs läns landsting. — För en särskild undersökning av Närkes
folkmål har Örebro läns landsting beviljat ett anslag av 6 000 kronor.
Sammansättningen av arkivets styrelse har under året förändrats
därigenom att professor I. MODER, som tillhört styrelsen såsom självskriven ledamot sedan år 1953, avlidit den 31 januari 1960. Under hela
året har professor Å. HOLMBÄCK varit ordförande, professor B. CoLLINDER vice ordförande, arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK sekreterare
och överbibliotekarien T. KLEBERG skattmästare. övriga ledamöter ha
varit professorerna V. JANSSON, I. LUNDAHL, C.-A. MOBERG och J.
SVENNUNG. Suppleanter ha varit professorerna V. SVANBERG och E.
LÖFSTEDT.

Arkivets fasta personal har utgjorts av:
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A. Arkivchef
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK.

B. Ordinarie tjänstemän
Kontorsbiträden i lönegrad Ao 5: fröken A.-L. BORG och fröken E.
förordnade som kontorist respektive arkivbiträde, se nedan.

MASRELIEZ,

G'. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19
Förste arkivarier i lönegrad Ae 24: docenten fil. dr MANNE ERIKSarkivchefens ställföreträdare; fil. dr HERBERT GUSTAVSON, fil. dr
FOLKE HEDBLOM, föreståndare för fonogra,mavdelningen och fil. lic.
RicRARro BROBERG, föreståndare för folkminnesavdelningen och expeditionen.
Arkivarier i lönegrad Ae 21: fil. lic. ERIK HOLMKVIST och fil. dr STIG
SON,

BJÖRKLUND.

D. Övrig icke-ordinarie personal
Arkivarie i lönegrad Ae 19: fil. lic. ASA NYMAN.
Amanuens i lönegrad Af 15-Ae 19, vakant. Tf: kand. J. JACOBSSON
1/7-31/12, fil. kand. R. VÄSTERLUND 2/1-30/6.
Kansliskrivare i lönegrad Ae 10: fru DAGMAR HOLMKVIST.
Kontorist i lönegrad Ae 9: fröken ANNA-LISA BORG.
Arkivbiträde i lönegrad Ae 7: fröken EVA MASRELIEZ.
Kontorsbiträde i lönegrad Ae 5: fröken ANtr USEN t.o.m. 7/5.
Fr.o.m. 13/6 fröken YVONNE WALLrN (Af 1).
Extra medarbetare: Fil. dr HARALD GRUNDSTRÖM har tjänstgjort
vid lapska undersökningen och läroverksadjunkten fil. lic. Nus TIBEIEG
har varit ledare för estlandssvenska undersökningen. Fru GERDA GRAPE
har i begränsad omfattning fortsatt sin tjänstgöring vid realkatalogen.
Ingenjör TORSTEN ORDÅUS har varit teknisk assistent vid fonogramavdelningen. Dr phil. OSKAR LooRrrs har såsom innehavare av stipendium
för flyktingforskare fortsatt sitt i samverkan med folkminnesavdelningen
bedrivna arbete. Fru MARGARET= NORMAK har såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen till största delen avlönad arkivarbetare även detta år utfört
vissa arbeten inom expeditionen.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika avdelningar.
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II. Samlingarnas tillväxt och användning
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt:
lexikaliska ordsamlingar 129 bl. fol. och A4, 3 bl. 4:o, 620 bl.
8:o och 23 150 bl. 16:o.
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar, 400 bl. fol. och A4, 5 653 bl. 4:o, 3 bl. 8:o, 27 bl. 16:o och
2 häften.
grammatiska anteckningar 729 bl. A4, 4 bl. 4:o, 1 bl. 8:0 och
2 tabeller.
primäranteckningar 10 häften.
melodier 6 st.
teckningar 52 st. och kartor 8 st. separata (utom de som ingå i
löpande text).
fotografier 133 st.
fotostat- och mikrofilmkopior 534 st.
ljudspektrogram 37 st.
Fonogramarkivet har under året tillförts 388 st. inspelade magnetofonband. En del av banden ha överförts till 430 st. grammofonskivor,
flertalet med hastigheten 33 1/3 varv/min. För dublettserierna ha 40
skivor kopierats. För utomstående institutioner och forskare ha 281
skivor kopierats. Härtill komma kopieringar på band för arbetsbruk
inom institutionen.
Referensbiblioteket har under arbetsåret ökat med 520 nummer
jämte ett 50-tal årsleveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten.
Förvärvet har till betydande del skett genom gåvor, bl. a. av dubbletter
från Universitetsbiblioteket och från ett flertal författare samt genom
byte med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets skriftserier.
Under året ha 82 volymer nybundits eller reparerats.
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har
varit 3 227.
Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 40 fall,
varvid 159 nr utlånats och utom staden i 49 fall, varvid 387 nr utlånats.
Hela antalet utlånade volymer var således 546.

Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
Expeditionen har föreståtts av BROBERG och i hans frånvaro av
Den närmaste ledningen av expeditionens arbete har utövats
av fru Housexvisr, som därjämte svarat för den centrala registreringen

HEDBLOM.
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av allt inkommet material samt assisterat besökande forskare. Under året
ha 438 nya enheter införts i accessionskatalogen och antecknats i topografiska registret samt person- och frågelistregistren. Inkommen litteratur
har katalogiserats av ERIKSSON, Hedblom har tjänstgjort som kassaförvaltare. Fröken BORG har haft bokförings- och kassaarbete, medelsrekvisitioner och redovisningar såsom sin huvuduppgift. Såsom sakkunnig
medhjälpare vid handläggningen av personal-, löne- och bokföringsärenden har förste byråsekreterare B. NORDENSKJÖLD tjänstgjort. Fröken MASRELIEZ har förvaltat institutionens lager av böcker, kontorsmateriel m.m., omhänderhaft distributionen av arkivets publikationer,
svarat för utlåningsverksamheten, stenografering, maskinskrivning m. m.
Fröken USEN och fröken WALLrN ha biträtt i skiftande kontorsgöromål.
Fru NORMAK har utfört stämpling av vissa samlingar, ordnat tidningsurklipp och påbörjat en inventering av biblioteket. — Förutvarande
kontorsbiträdet fru CAnrx HEDBLOM har tillfälligt deltagit i expeditionens
arbete.
Under året ha 1 107 brev och 813 andra försändelser avsänts från
expeditionen — arkivchefens korrespondens delvis oräknad.
Sakregistret. Fru GRAPE har i samarbete med fru HOLMKVIST fortsatt
registreringen av arkivets samlingar ur saksynpunkt. Arbetet har huvudsakligen inriktats på förberedande åtgärder för en planerad revision av
registret i dess helhet, varför antalet nytillkomna kort blivit obetydligt.
De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet ha
fortgått efter i huvudsak oförändrade riktlinjer.
Dalarne. Dalmålsundersökningen har letts av BJÖRKLUND. Han har
fortsatt sin utskrivning av preliminärt tryckfärdigt manuskript till
artiklar i Dalmålsordboken, varvid under året partiet spilla-spårsnö omfattande ca 540 ord färdigställts. Härtill har emellertid detta år fogats den
nya, stora arbetsuppgift som det förestående igångsättandet av Dalmålsordbokens tryckning medfört. För ordbokens första häfte har partiet
a-bete slutgiltigt genomarbetats. Därvid har allt återstående kompletteringsmaterial införts i manuskriptet och definitioner, fraser, synonymer
m. m. i sammanlagt ca 1 800 artiklar ha underkastats en ytterligare
granskning. De textila ordartiklarnas definitioner ha bearbetats i samverkan med fil. dr ELLA ODSTEDT.
Jämsides med dessa arbeten ha luckor i källmaterialet antecknats i
särskilda frågeböcker för senare undersökning i orten. Löpande arbeten
såsom korrespondens med ortsmeddelare samt skriftliga och muntliga
upplysningar till skilda forskare angående dalmål och dalsk etnografi ha
fortgått på samma sätt som tidigare. Vidare har den i föregående årsberättelser nämda utredigeringen av allt fältmaterial från 1940- och 1950talen nu fullbordats, varvid ordboken tillförts ca 12 580 blad 16:o, ett
material som snabbt kan införas i ordboksmanuskriptets luckor och som
totalt uppgår till 26 245 blad 16:o. Vid detta excerperingsarbete har
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Björklund biträtts av fru GuN BJÖRKLUND och fil. mag. GERD OMAN.
Fil. kand. Gurrvon HoLmirwsT har tidvis utfört in- och utsortering av
material till ordboksartiklarna.
Doc. S. FRIES har fortsatt sin granskning av upptecknaren Ingvar
Normans arbete med målet i Säters sn, lämnat instruktion och fört korrespondens. Samlingen har ökat med 3 483 bl. 16:o och omfattade vid årets
slut 22 540 bl. 16:o.
Dalsland. Fil. kand. S. HOLMQVIST har under Brobergs överinseende
börjat sätta uppslagsord på den stora ordsamlingen från Håbols sn.
Skogvaktare N. Wuttx har fortsatt sin renskrivning och komplettering av
f. landsantikvarien N. I. Svenssons uppteckningar från Vedbo hd.
Gotland. För den på M. Klintbergs samlingar grundade Laumålsordboken har GUSTAVSON utarbetat partiet gruva-hör. Fil. stud. INGER
ERIKSSON har biträtt Gustavson med att i genomgående bokstavsföljd
ordna Klintbergs till omkring 60 000 bl. 8:o uppgående excerptsamling
till ordboken.
Gästrikland. HEDBLOM har utskrivit fonogram från Valbo och Hedesunda snr och fil. stud. L.-G. HALLDÅN från Torsåkers sn.
Hälsingland. I samverkan med HEDBLOM har fru CAIIIN HEDBLOM
utskrivit uppslagsord på en större ordsamling från Jättendals sn. F.
kyrkoherde L. LINDFORS, Bollnäs, har fortsatt sin utredigering av ordsamling från Affta an.
Härjedalen. Fil. dr ELLA ODSTEDT har fortsatt att utredigera egna
uppteckningar från Bruksvallarna i Tännäs an.
Jämtland. Doc. N. SimoNssoN har fortsatt sin transkribering av
fonogram från Offerdals an. Fil. lic. V. REINHAMMAR har utredigerat egna
uppteckningar från Ströms sn och fortsatt en tidigare påbörjad renskrivning, kontroll och komplettering av en ordsamling gjord i samma an av
Sven Olof Ersson i Näset.
Lappland. Det av doc. K.-H. DAHLSTEDT och fil. mag. A. IVARSSON
utarbetade registret till 0. P. Petterssons verk »Gamla byar i Vilhelmina*
har under året utkommit av trycket. Fil. kand. R. VÄSTERLUND har
utskrivit en av fru Lisa Johansson i Vilhelmina sn inspelad längre text
samt ett antal äldre grammofonskivor från samma sn.
Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har i samverkan med.
arkivet fortsatt sitt arbete på en ordbok över Njurundamålet och bl.a.
gjort en omfattande excerpering av äldre källor till landskapets folkmål.
Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har fortsatt sin utredigering av
egna orduppteckningar och sin utskrift av fonogram från Nederkalix
sn. Fil. stud. S. GUNELL har utskrivit fonogram från Nederluleå sn och
fil. kand. E. WAHLBERG har påbörjat utskrivning av de under de senaste
åren gjorda inspelningarna av finsk dialekt i Tornedalen. Doc. K.-H.
DAHLSTEDT har granskat uppteckningar från landskapet. Det av doc.
CARTN PIHL, Stockholm, sedan flera år bedrivna arbetet med utgivning av
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texter på Överkalixmål har under året i det närmaste fullbordats genom
utarbetandet av register. I detta arbete ha även ERIKSSON, HEDBLOM och
fru CARrN RPDBLOM deltagit. Se även nedan under Utgivningsverksamheten.
Närke. BROBERG har fortsatt sina i föregående årsberättelser omnämnda förberedelser för en speciell undersökning av landskapets folkmål och folkminnen, till vilken landstinget i Örebro län beviljat anslag.
Brobergs arbete har även omfattat besök i orterna, varom se nedan under
Resor.
Södermanland. Fil. lie. R. OTTERBJÖRK har utredigerat ordsamlingar
från Sorunda m. fl. snr.
Uppland. ERIKSSON har fortsatt utredigeringen av egna uppteckningar
från Östervåla, Börje och Åkerby snr samt kompletterat och kontrollerat
framlidne förste bibliotekarien Oskar Lundbergs excerpter ur Carl Säves
ordsamling från Roslagen. Även detta år har fil. stud. KERSTIN SEGERBERG under Erikssons ledning utskrivit uppslagsord på en del av den
samordnade upplandssamlingen (tiden 23/5-23/6).
Värmland. Efter den allmänna landskapsundersökningens avslutande
har under året endast vissa kompletterande arbeten utförts. Den särskilda ordboken över Dalbymålet har fortsatts av kand. J. JACOBSSON.
Tryckmanuskriptet har under året tillförts 1 424 blad. Det omfattar nu
sammanlagt 5 674 blad 4:o, innehållande 11 073 uppslagsord.
Västerbotten. Fil. stud. G. ALMLÖP har transkriberat fonogram från
Skellefteå sn.
Med den i Umeå verksamma Folkmåls- och folkminnesundersökningen
i övre Norrland har det nära samarbetet fortsatts. Undersökningen har
föreståtts av landsantikvarie G. WESTIN med doc. K.-H. DABIBTEDT som
vetenskaplig rådgivare. Sedan undersökningens arkivarie fil. mag. A.
IvAnssox från 1960 års början övergått till annan verksamhet har amanuensen vid Länsmuseet P.-U. ÅGREN handlagt löpande ärenden. Verksamheten har under året huvudsakligen omfattat fältundersökningar i
Tärna och Stensele snr, utskrivning av bandinspelningar och utredigering
av uppteckningar med biträde av tillfälligt anställda studenter.
Ångermanland. F. lektorn fil. dr T. BUCHT, doc. K.-H. DAHLSTEDT,
fil. dr ELLA ODSTEDT och fil. kand. R. VÄSTERLUND ha granskat inkommande samlingar, särskilt från Gudmundrå och Högsjö snr.
Östergötland. GUSTAVSON har för arkivering ordnat framlidne lektor
E. Törnqvists efterlämnade samlingar. Han har vidare excerperat växtnamn ur ett manuskript av A. Hannertz, utredigerat egna uppteckningar,
granskat inkomna samlingar och korresponderat med ortsmeddelare.
Estland och Gammalsvenskby. Under TIBERGS ledning har undersökningen av de till Sverige överflyttade estlandssvenskarnas språk och
folkkultur fortgått efter samma riktlinjer som tidigare. Fil. kand. ANNEMARIE CRONSTRÖM har tidvis fortsatt sin tjänstgöring som excerpist och
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infört nytt material på ordbokens registerkort. Även Tiberg själv har
excerperat vissa uppteckningar samt uppgjort ett kompletterande ordregister till en del av de ännu oexcerperade samlingarna, vilket omfattar
ca 14 000 bl. 16:o. Kortordboken har tillförts ca 1 000 nya kort in 8:o.
Vida större är det material som införts på de äldre korten Under ett,
besök i Helsingfors har Tiberg studerat och delvis excerperat där befintliga estlandssvenska uppteckningar, särskilt ord av betydelse för hans
undersökningar rörande accent och kvantitet. Den i tidigare årsberättelser omnämnda publikationen rörande ortnamn på Runö har under året
utkommit i två delar, »Runö ortnamn» av G. Franzén och »Runöbondens
ägor» av N. Tiberg, såsom nr 4 och 5 i serien »Estlandssvenskarnas folkliga kultur» (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien 33 och 35).
Folkminnesavdelningen har föreståtts av BROBERG. Under hans
tjänstledighet den 28/1-14/4 och 2/5-12/5 har NYMAN vikarierat. Fru
GERDA GRAPE har arbetat vid realkatalogen och fil. dr N. DENCKER har
inom avdelningen forsatt sitt arbete med publicering av svenska sånglekar. En volym därav har under året utkommit av trycket (se nedan
under Publikationsverksamheten).
Avdelningens verksamhet har i första hand koncentrerats på insamlingsarbetet, varvid instruktion av upptecknare, granskning av material
och korrespondens med ortsmeddelare fyllt en stor del av arbetstiden. Ett
tiotal nya ortsmeddelare ha förvärvats och de äldre — omkring 20 personer — ha hållits igång i relativt stor utsträckning, framför allt i Dalsland, Småland och på Gotland samt även i Värmland och Närke. Det
under året accederade folkminnesmaterialet uppgick till ca 4 700 bl. 4:o
jämte teckningar, fotografier och melodiuppteckningar. Huvuddelen av
uppteckningarna utgöras av svar på frågelistor. Om det vid resor insamlade materialet se nedan kap. IV Resor, främst under de ovannämnda
landskapen.
Arbetsuppgifterna — utom de ovan anförda må nämnas handledning av
besökande forskare samt svar på förfrågningar från forskare i in- och
utlandet — ha fördelats mellan Broberg och Nyman på ett sådant sätt att
den senare beretts möjlighet att fortsätta sitt i föregående årsberättelse
nämnda arbete med kartor och kommentar för den folldoristiska volymen
av verket Atlas över svensk folkkultur. Under de tider Nyman vikarierat
för Broberg har dock detta arbete måst läggas åsido. Broberg har vidare
förberett en allmän revision av realkatalogen. Om denna se ovan under
Sakregistret.
Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med OmAus
som teknisk assistent. Den senare har svarat för manövrering och underhåll av avdelningens apparatutrustning samt inspelningsbilen, gjort
inspelningar, kopieringar och överföringar av fonogram mellan ljudband
och grammofonskivor m. m. Han har deltagit i alla resor med inspelningsbilen samt preliminärt katalogiserat band och skivor.
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Resorna med bilen ha berört landskapen Norrbotten (finska dialekter),
Jämtland, Ångermanland, Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, Uppland,
Västmanland, Södermanland, Östergötland och Bohuslän.
Arkivarbetet under vintermånaderna har främst omfattat överföring av
bandupptagningar till skivor, varvid Hedblom lyssnat igenom fonogrammen och gjort en viss sovring. Vid överföringen har OrdtSus fortlöpande
kontrollerat apparaturens funktioner så att kvalitetsförluster undgåtts.
Orddus har vidare gjort överföringar av band som inspelats av intresserade amatörer och överlämnats till arkivet samt framställt ett 80-tal
arbetskopior på skivor och band, vilket utgjort en rätt tidskrävande uppgift. För dialektinstitutet i Göteborg ha ca 230 skivor graverats. — Utskrivningen av fonogram har fortsatts i mån av tid och penningmedel,
till en del i form av 3-betygsuppsatser i ämnet Nordiska språk, varvid de
studerande erhållit enskild handledning av Hedblom. Se härom ovan
under de olika landskapen.
Avdelningens apparater, arbetsmetoder och samlingar ha demonstrerats
för 16 grupper studerande i Nordiska språk och 4 i Nordisk folklivsforskning, varvid Hedblom givit en kort orientering. Under vårterminen 1960
har Nordiska seminariet i Uppsala hållit 6 sammanträden i avdelningens
lokal under ledning av prof. V. JANSSON och med Hedblom som assistent.
Därvid har en inspelning från Norrby sn i Uppland analyserats och diskuterats. Studiebesök ha gjorts av forskare från in- och utlandet. Antalet
antecknade besök var 490 st.
Lapska avdelningen. GRUNDSTRÖM har fullbordat och av trycket
utgivit manuskriptet »Fragmenter i Lappska Mythologien» av Lars Levi
Laestadius. Han har dessutom fortsatt sin utskrivning av texter till inspelade jojkningar. Vid arbetsårets utgång förelåg omkring 100 melodier
med text i tryckfärdigt skick. Melodierna ha från grammofonskivor
transkriberats av kand. SUNE SMEDEBY. — Dr Grundströms bortgång
den 31 aug. 1960 innebar en stor förlust för institutionen. — Läroverksadjunkten fil. lic. N. TIANSEGÅRD i Kiruna har börjat utskriva en större
samling lapska grammofonskivor inspelade i Jukkasjärvi på 1940-talet.
,Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och
Svenskt Folkliv har utgivits årgång 1959 (h. 275 fr. början, vii, 208 s.) ,
med bilagan »Livet i det gamla Överkalix. 2: Översättning och kommentar» av Carin Pihl (h. 274 fr. början, s. i-ix, 81-256) samt bilaga 2 till årg.
1960, L. L. Lxstaclius' »Fragmenter i Lappska Mythologien», med inledning och kommentar utgivna av Harald Grundström (h. 277 fr. början,
185 s.). För årgångshäftet 1959 har ett anslag av 13 000 kr. utgått ur
Humanistiska fonden, som också lämnat särskilda tryckningsbidrag till
doc. C. Pihls och dr H. Grundströms utgivningsarbete.
Av arkivets skriftserier har i Ser. B utgivits nr 9, »Sveriges sånglekar.
Sammanparningslekar och friarlekar» av Nils Deneker (viii, 441 s.) och nr
10, »Register till 0. P. Petterssons Gamla byar i Vilhelmina», samman-
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ställda och utgivna av K.-H. Dahlstedt och A. Ivarsson (viii, 224 s.), som
även utgivits separat som del IV av 0. P. Petterssons »Gamla byar i
Vilhelmina». Också till dessa arbeten har anslag utgått från Statens
humanistiska forskningsråd.
De vid estlandssvenska undersökningen utarbetade publikationerna
rörande Runö ortnamn och Runöbondens ägor av G. Franzén resp. N.
Tiberg ha tryckts i K. Gustav Adolfs Akademiens skriftserie.

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har under läsåret 1959/60 föreläst över »Inledning till
folkminnesforskning» (ht 59) och »Nordisk folktro» (vt 60) samt lett det
högre seminariets övningar över valda folkloristiska och etnologiska
problem. Som chef för arkivet har han liksom tidigare planlagt och lett
institutionens undersökningar inom skilda områden samt deltagit i
gransimingsarbetet. Som medlem av styrelse och arbetsutskott för Folkmåls- och Folkmirmesundersölmingarna för övre Norrland (FFÖN) i
Umeå har han även deltagit i ledningen av FFÖN:s verksamhet. Strömbäck har redigerat institutionens tidskrift »Svenska Landsmål och Svenskt
Folkliv» Arg. 82, 1959 samt »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning» vol. 15, 1959. Han har skrivit förord till N. Denckers Sveriges
sånglekar samt publicerat följande uppsatser: »Ur folkdiktning och folktro i
Rättvik» (i Rättviks sockenhistoria 3, 1959), »Till Ynglingatal 10 och
nordisk ödestro» (i Septentrionalia et Orientalia. Studia B. Karlgren
declicata 1959), »Die Wahl des Kirchenbauplatzes in der Sage und im
Volksglauben mit besonderer Riicksicht auf Sehweden» (i Humaniora.
Essays in literature, folklore, bibliography honoring Archer Taylor 1960).
Han har också skrivit inledningen till Upplandslagen (i Corpus Codieum
Suecicorum Medii Aevi, Vol. XV).
ERIKSSON has såsom arkivchefens ställföreträdare handhaft löpande
ärenden, bl. a. sådana som gällt personalens tjänstgörings- och löneförhållanden samt fört korrespondens rörande skilda angelägenheter. Bl. a.
har han besvarat förfrågningar rörande dialektord från Svenska Akademiens Ordboksredaktion och gjort utredningar i sammanhang därmed. Han
har handlett upptecknare och demonstrerat arkivet och dess samlingar
för grupper av studerande i ämnet Nordiska språk under 16 timmas med
sammanlagt 215 deltagare. Såsom institutionens bibliotekarie har han
svarat för inköp av litteratur och bytesverksamhet, accession och katalogisering. Eriksson har vidare varit redaktionssekreterare för tidskriften
Svenska Landsmål och deltagit i utgivningen av årgång 1959, där bilagan
(C. Pihl, Livet i det gamla Overkalix II) varit särskilt krävande, samt
Arg. 1960 (med bil. 2, H. Grundströms edition av L. L. L»tadius' Pragmenter i Lappska Mythologien). Även redigering och tryckning i arkivets
skriftserie av N. Denckers arbete Sveriges sånglekar, har krävt rätt
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mycket av Erikssons arbetstid. — Om Erikssons arbete vid Upplandsundersökningen, se ovan under Uppland.
Liksom tidigare har Eriksson hållit en kurs i landsmålskännedom vid
Stockholms Högskola tiden 27/4-6/5. Den omfattade 10 timmar och hade
60 deltagare. — Han has under året publicerat »Östervåla vid 1800-talets
mitt» (i Tro och gärning. Östervåla missionsförsamling genom 100 år,
1960), samt recensioner i Svenska Landsmål. Han har vidare deltagit i
redigeringen av Upplands fornminnesförenings årsbok »Uppland» 1959.
GusTAvsos- har, utöver vad som ovan upptagits under Gotland och
Östergötland, bl. a. kontrollerat excerpter ur arkivets frågelistsvar för det
av K. Gustav Adolfs Akademien bedrivna arbetet på en svensk dialektordbok, handlett besökande forskare och studerande och biträtt vid
korrekturläsningen av N. Denekers ovannämnda bok om Sveriges sånglekar. Han har vidare, i samverkan med Nyman, färdigställt manuskriptet
till P. A. Säves Gotländska sägner, som vid årets utgång förelåg i korrektur. — Gustavson har publicerat uppsatsen »Carl Säve» (i Saga och
Sed 1958).
Om HEDBLOMS arbete såsom föreståndare för Fonogramavdelningen
se ovan. Han har dessutom varit arkivets kassaförvaltare med ansvar för
kassatjänst, bokföring, redovisningar m.m., utarbetat skrivelser och
årsberättelse, deltagit i handläggningen av personal- och förvaltningsärenden och i Brobergs frånvaro övat tillsyn över expeditionen. Han har
granskat uppteckningar och textutskrifter från skilda landskap, satt uppslagsord på samlingar och deltagit i arbetet med utgivningen av C. Pihls
ovannämnda texter.
Vid sidan av tjänsten har Hedblom under höst- och vårterminerna vid
universitetet givit en kurs i landsmåls- och folkminneskännedom (30 tim),
lett två seminarieövningar (inom ämnet Fonetik) vid Stockholms Högskola
och biträtt vid prof. V. Janssons ovannämnda seminarieövningar i Fonogramavdelningen.
Den 16-19 maj deltog Hedblom i en konferens i Wien mellan ledare
för språkliga fonogramarkiv i skilda länder (18 nationer) och höll därvid
ett av inledningsföredragen (»Die wissenschaftliche Schallaufnahme»). Dej
föregående årsberättelse nämnda planerna på en internationell fonogramarkivens organisation genomarbetades nu ytterligare. Till resan erhöll han
bidrag av K. Maj:t jämte medgivande att uppbära oavkortad lön. —
I samband med semester besökte Hedblom den 28-29 juni The School
of Scottish Studies i Edinburgh och studerade institutionens arbetsmetoder, inspelningar m. m.
Av trycket har han under året utgivit »Om bandinspelning av dialekter
och folkminnen» (i Dalarnas Hembygdsbok 1959; även utgiven i separatupplaga av arkivet), »tber die Untersuchung schweclischer Mundarten
und Volksiiberlieferungen durch das Mundart- und Volkskundearchiv
zu Uppsala», »Viper die Tonaufnahmen schwedischer Mundarten» (i
12 — 60153048 Sv. Landsmål 1961
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Biuletyn Fonograficzny III 1960, Poznan), »Dag Strömbäck» (i Orbis
IX: 1 1960) samt (tillsammans med D. Strömbäck) »Landsmåls- och
Folkminnesarkivets i Uppsala årsberättelse 1957/58» (i Sv. Lm. 1959).
Vid sidan av tjänsten har han redigerat årsboken »Från Gästrikland»,
årg. 1959.
Om BROBERGS verksamhet som föreståndare för Folkminnesavdelningen samt om hans arbete vid de språkliga undersökningarna, se ovan
under Folkminnesavdelningen, Dalsland och Närke. Han har dessutom
varit föreståndare för expeditionen och ledare för flyktingsstipendiater och
arkivarbetare. Under tiderna 28/1-14/4 och 2/5-12/5 har han åtnjutit
tjänstledighet för sitt arbete på en avhandling om den finska kolonisationen i Sverige under 1500- och 1600-talen. — Av trycket har han utgivit »Värmland — ett språk- och kulturgeografiskt gränsområde» (i
Nationen och Hembygden. Skr.-ser. utg. av Värmlands Nation i Uppsala
1960).
Om BJÖRKLUNDS arbete, se ovan under Dalarne. — Under tiden 4-8
augusti deltog han som Arkivets representant i tionde nordiska filologmötet i Oslo. — Av trycket har han utgivit »Rättviksmålets huvuddrag»
(i »Rättvik», del 3, 1959), »Evertsberg» (i Ortnamnssällskapets i Uppsala
årsskr. 1959) och »Dalnaålsordboken 1959» (i Dalarnas Hembygdsbok
1960).
Om NYMANS arbete vid Folkmirmesavdelningen se ovan. Tillsammans
med Gustavson har hon för utgivning bearbetat P. A. Säves »Gotländska
sägner», och vid sidan av tjänsten har hon fortsatt sin bearbetning av
färöiska folksagor.
Om TIBERGS arbete, se ovan under Estland och Gammalsvenskby. —
Av trycket han han utgivit »Runöbondens ägor» (i Skr. utg. av K. Gustav
Adolfs Akademien nr 35).
Om GRUNDSTRÖMS arbete, se ovan under Lapska avdelningen.
VÄSTERLUND har skrivit uppslagsord på ordsamlingar, företrädesvis
från mellersta och övre Norrland, och granskat uppteckningar från samma
område. Han har utskrivit fonogram och biträtt inom expeditionen och
biblioteket.
Dr phil. 0. Loonrrs har fortsatt sitt arbete på verket »Grundziige des
estnischen Volksglaubens». Del III: 2 s. 417-691, som under året utkommit av trycket. Han har vidare utgivit »Estnische Volkserzählungen»
(Berlin 1959, Suppl.-serie zu Fabula, Reihe A:1) och »About the religious
concretisme of the Setukesians» (i Journ. de la Soc. Finno-Ougrienne
61:5) jämte ett antal artiklar och recensioner i olika tidskrifter. Han har
också fortsatt arbetet på ett manuskript »Der Volksglaube der Liven».
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IV. Resor och uppteckningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.)
Bohuslän. ORDEUS och herr E. LARSSON från Institutet för ortnamnsoch dialektforskning i Göteborg reste tiden 11/5-21/5 med inspelningsbilen i 25 socknar, företrädesvis i norra halvan av landskapet, i socknarna
vid norska gränsen och längs Göta älv.
Dalarne. BJÖRKLUND och ORDEUS gjorde den 1/7-9/7 1959 dialektinspelningar i Nås, Gagnefs, Åls, Djura och Boda snr. Under tiderna 10/713/7 samt 9/8-24/8 företog Björklund uppteckningsresor i Als, Malungs,
Lima, Transtrands, Älvdalens, Mora, Våmhus och Orsa snr. Den 24/630/6 1960 upptecknade han i Älvdalens och Våmhus snr. Ord6us avslutade
den 1/7 de inspelningar i Sundborns sn som påbörjats föregående år och
gjorde under tiderna 9/7-14/7 samt 17/8-22/8 upptagningar i Malungs och
Lima snr tillsammans med intendent NIss HJ, MATSSON. Den 28/9-2/10
gjorde Ord6us och fil.mag. A. RosTvrK inspelningar i Falu stad och St.
Kopparbergs sn. Doc. S. FRIES reste under juli och augusti i Floda, Nås
och Gagnefs och Mockfjärds snr för uppteckning av dialekt. — Herr
I. NORMAN har under året fortsatt sina uppteckningar i Säters sn och
fil. stud. BRITA MONTELIUS har besvarat kompletteringsfrågelistor och
biträtt vid inspelning. Fil. lic. E.-O. BERGFORS upptecknade dialekt i
skilda byar i Rättviks sn sommaren 1959. Den 27/6-29/6 gjorde OrdiSus
dialektinspelningar i Sundborns sn med biträde av herr S. HOLMBERG.
Dalsland. F. kyrkoherde I. MARKENDAHL fortsatte under sommaren
sina folkminn.esuppteckningar i Färgelanda, Hääols, Högsäters, Steneby,
Tisselskogs och ödskölts snr. Skogvaktare N. WrIetx har fortsatt sina
språkliga uppteclmingsarbeten i Dals-Ed, Dalskogs, Vårviks och Ärtemarks snr. F. folkskollärare T. HErMER har under året upptecknat
dialekter och folkminnen i Dals-Eds, Håbols, Steneby, Ärtemarks och
ödskölts snr. Författaren L. BRODIN har gjort uppteckningar av folkminnen och äldre arbetsliv från Dalskogs, Sundals-Ryrs och Torrskogs
snr.
Gotland. GUSTAVSON gjorde den 1/7-3/7 dialektuppteckningar i Lau
och Närs snr. Under tiden 12/6-26/6 gjorde NYMAN en resa i Atlingbo,
Hogräns, Klinte, Sanda och Vallstena snr för uppteckning och bandinspelning av folkminnen samt instruktion av upptecknare. — Herr J.
HJORTER har upptecknat folkminnen frän Fide sn.
Gästrikland. HEDBLOM och ORDEUS reste den 6/10 till Torsåkers sn
för inspelning av dialekt och folktradition.
Hälsingland. I samband med en inspelningsresa i Jämtland gjorde
fil. lic. V. RErNnAmmAn och ORDEUS den 3/9 dialektupptagningar i Ytterhogdals sn.
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Härjedalen. Doc. I. RUONG har gjort bandinspelningar av lapsk
dialekt i Storvallen, Tännäs sn.
Jämtland. Under en resa tiden 28/8-5/9 gjorde fil. lic. V. REINHAMMAR
och ORDåUS inspelningar av dialekt och folkminnen i ett tiotal snr i östra
och södra delarna av landskapet.
Lappland. HEDBLOM och fil. kand. E. WAHLBERG fortsatte 6/8-9/8
sin nedan under Norrbotten nämnda resa i övre Tornedalen till Karesuando, Jukkasjärvi och Vittangi snr, där inspelningar gjordes i sex byar.
Den 7/6-15/6 1960 reste ORDÅUS och Wahlberg i tolv byar inom Gällivare
sn för inspelning av finska dialekter. Den 20/6 gjorde Ord6us tillsammans
med konservator E. LARSSON och antikvarie P.-U. ÅGREN, Umeå, inspelningar i örträsks sn. — Under sina resor i Lappmarken har nomadskolinspektören doc. I. RUONG gjort bandinspelningar av lapsk dialekt
och jojkning, främst i Karesuando och Gällivare snr.
Norrbotten. HEDBLOM och fil. kand. E. WAHLBERG reste under tiden
1/8-6/8 i övre Tornedalen för inspelning av finska dialekter och folktraditioner. Upptagningar gjordes i tre byar i Pajala sn. Den 10/8 besökte
han arkivets medarbetare, komminister S. OLOFSSON, överkalix sn, för
överläggningar rörande dennes utskrivning av överkalixtexter. I samband med den ovan under Lappland nämnda resan inspelade °Raptus och
Wahlberg finsk dialekt i tre byar i överkalix sn den 10/6 1960. — Fru
ANNA RöNnzvisT har fortsatt sitt arbete på en ordsamling från Nederkalix sn, och folkskollärare E. LUNDBERG har bedrivit uppteckningar av
dialekt i Norrfjärdens sn.
Närke. BROBERG reste i landskapet under tiden 22/4-25/4 dels för
överläggningar i Örebro med representanter för landstinget rörande
organiseringen av arkivets dialektundersökningar i Närke och dels för
instruktion av upptecknare i Edsberg, Fjugesta och Hardemo snr.
Småland. Herr G. SKOGMARK har fortsatt sitt arbete med uppteckning av folkminnen från Misterhults sn, och fru ALm.A. NILSSON har upptecknat folkminnen från Slätthögs och V. Torsås snr samt Allbo och
Stranda hdr. Folkskollärare B. 0. BONDESSON har samlat folkminnen från
S. Möre hd.
Södermanland. Doc. GUN WIDMARK gjorde sommaren 1959 orduppteckningar i Stenkvista sn, och fil. lic. R. OTTERBJÖRK har under året
utökat sin ordsamling från Sorunda sn.
Uppland. HEDBLOM och ORDÅUS gjorde under resor 12/10-15/10
inspelningar i Balingsta, Hagby, Hargs, Hökhuvuds och Norrby snr.
Under tiden 11/8-15/8 besökte ERIKSSON Björkö-Arholma sn för komplettering och kontroll av C. Säves ordsamling från ca 1850.
Värmland. BJÖRKLUND besökte under en resa den 3/8-4/8 Värmlands
museum i Karlstad för jämförande etnografiska och clialektologiska
studier rörande de värmländska gränsbygderna mot Dalarne. BROBERG
instruerade ortsmeddelare vid besök i Kristinehamn den 27/4-28/4.
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Författaren L. BRODIN har gjort uppteckningar av folkminnen och äldre
arbetsliv från ett 20-tal snr i landskapet. Fil. mag. G. RFNANDER har gjort
en bandinspelning av dialekt i Karlanda sn.
Västerbotten. HEDBLOM besökte Umeå den 11/8 för överläggningar i
samarbetsärenden med landsantikvarie G. WESTIN. För deltagande i
Folkmåls- och folkminnesundersökningens i övre Norrland årsmöte och
överläggningar med undersökningens ledning reste STRÖMBÄCK till Umeå
den 5/5-8/5. Under tiden 16/6-18/6 gjorde ORDAus och antikvarie P.-U.
ÅGREN, Umeå, dialektinspelningar i Lövångers sn.
Västergötland. BROBERG fortsatte 26/4-27/4 den ovan under Närke
nämnda resan till Tiveds och Älgarås snr för instruktion av upptecknare
och förvärvande av nya ortsmeddelare.
Västmanland. ORDAUS och fil. mag. C.-G. PETTERSSON gjorde den
19/10 inspelningar av dialekt i Dingtuna sn. — Pettersson har också
fortsatt sina orduppteckningar i Munktorps sn.
Ångermanland. HEDBLOM gjorde den 12/8-13/8 inspelningar av
dialekt och folktradition i Junsele sn med fil. stud. G. GRANQVIST som
medhjälpare. Under en vistelse i Vilhelmina gav doc. K.-H. DAHLSTEDT
den 4/1-5/1 instruktion åt ortsmeddelare för Eds sn. Fil. dr ELLA ODSTEDT
reste i juli i Arnäs och Högsjö snr samt Örnsköldsviks stad för uppteckningar och instruktion av ortsmeddelare. Vid förnyat besök i Högsjö sn
den 11/3-12/3 gav hon ytterligare instruktion åt en meddelare i socknen.
Fil.mag. C.-E. ANDERSSON reste under maj och juni i Högsjö sn för uppteckning av dialekt i samverkan med ortsmeddelaren E. J. DAHLBERG.
Den 19/6-20/6 gjorde ORDAUS samt antikvarie P.-U. ÅGREN och konservator E. LARSSON, Umeå, inspelningar i Nordmalings och Bjurholrns snr.
Östergötland. ORDåus gjorde inspelningar av dialekt under tiden
15/7-19/7 i V. Eneby, Horns, Hycklinge, Kisa, Tidersrums, Ulrika och N.
Vi snr samt i Linköping i samverkan med fil. mag. J. Sterner samt 20/723/7 i Askeby, Bankekinds, Björsäters, Grebo, Kättilstads, Vårdsbergs
och Värna snr tillsammans med fil. mag. E. MELEFORS. Under tiden 13/920/9 reste Gustavson i Ö. Ryd för komplettering av sin ordsamling från
socknen och överlade i Norrköping med f. lektor F. TYIÅN rörande dennes
utredigering av sina äldre uppteckningar. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK har i juni 1960 fortsatt sina språkliga uppteckningar från Tjärstads
sn, och läroverksadjunkt E. LÖNNERHOLM har gjort orduppteckningar
från Ö. Skrukeby sn. Den 29/6 påbörjade ORDtUS en resa med inspelningsbilen i landskapet.
Estlan.dssvenskarna. TIBERG har gjort sju resor för uppteckning av
estlandssvenska dialekter hos i Stockholmstrakten bosatta meddelare,
företrädesvis från Ormsö, Runö och Rågö.
Övriga resor. Under besök i Enare i norra Finland i augusti 1959
ha prof. B. COLLINDER och doc. I. RUONG gjort bandinspelningar av
skoltlapska dialekter.
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Compte rendu
des recherches dirigees par les Archives d'Uppsala pendant les anniSes
d'exercice 1959-60. Par DAG STRÖMBÄCK et FOLKE HEDBLOM. I. Organisation, budget, clirection et collaborateurs. II. Accroissements des
archives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives,
elaboration des matariaux: 1. Apercu On&al; publication.s de l'Institut.
2. Travaux des employ6s. IV. Voyages et enquåtes dans les provinces.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1959/60
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 utgjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, v. ordf.,
prof. em. Emir ROOTH, prof. IVAR LINDQUIST, överbibliotekarie KRISTER
GIEROW och arkivchefen Sv= BENSON, sekreterare och skattmästare.
Suppleanter ha varit proff. ALBERT WIFSTRAND och OLOF ARNGART.
Styrelsen har under året sammanträtt 3 gånger.
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under arbetsåret ha följande belopp disponerats:
Avlöningar
113 108 kr
Omkostnader
3 442 kr
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 23 000 kr

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden
Institutionens fasta personal has under året utgjorts av doc., fil.dr
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, fru BRITA VIDE, kontorsbiträde i Ae 5 (1/731/8) och fröken MARIANN KRISTIANSSON, kontorsbiträdesaspirant i Af 1
(1/10-30/6).
BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt
själv drivit insamlingen av dialektmaterial från delar av Småland och
Skåne. Han har därjämte fortsatt arbetet på Blekingsk ordbok och
Blekingska dialektstudier II samt en ny dialektatlas över södra Sverige.
Benson gav under vårterminen 1960 en offentlig kurs i landsmålsalfabet och
uppteckningsteknik. Kursen, som omfattade 16 timmar och var speciellt
tillrättalagd för studenter som aspirera på högre betyg i nordiska språk,
räknade ca 85 deltagare, av vilka 70 godkändes i det avslutande skriftliga
provet.
SVEN BENSON,
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Under tiden 24-28 aug. företog Benson en resa för inspelning av dialekt
samt instruktion av meddelare i östra Småland. Därjämte besökte han för
samma ändamål Glommen i Halland 19 okt. och olika orter i Skåne 2 juli
samt 2, 7, 20 och 21 okt. Benson besökte två gånger under våren länsstyrelse och länslantmäterikontor i Kristianstad i tjänsteangelägenheter
och under tiden 24-29 mars vistades han i Uppsala och Stockholm för
överläggningar med olika institutionschefer och med utrustningsnämnden
samt för deltagande i av universitetskanslern anordnad ämneskonferens i
nordiska språk.
Under tiden 5-8 aug. åtnjöt Benson tjänstledighet med bibehållen lön
för deltagande i det 10:e nordiska filologmötet i Oslo. Rese- och traktamentskostnader gäldades av särskilda statsmedel. Med hjälp av stipendium från Vetenskapssocieteten i Lund besökte Benson vid sidan av
tjänsten dialektologiska institutioner i Zilrich, Miinchen och Wien under
tiden 8-18 juni. Vid sidan av arkivchefstjänsten har Benson därjämte
meddelat 108 timmars akademisk undervisning i form av föreläsningar
och seminarieövningar över svensk språkhistoria och svenska dialekter.
Benson har under året publicerat Litteraturkrönika 1959 (i ANF 75;
gemensamt med prof. K. G. Ljunggren) och Undersökningen av dialekterna i Jönköpings län (i Småländska kulturbilder 1959). Benson har
under året åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag för militärtjänstgöring
26 juli-3 aug. och 1-30 april.
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
etnologisk 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 kartblad över Malmöhus län. För ny uppteckning och för komplettering av tidigare uppteckningar har han företagit följande resor: till
Gärds härad 10-15 aug., till Villands härad 18-24 aug., till V. Göinge
härad (Tjömarp) 26-28 aug.; dessutom smärre resor till orter i närheten av
Lund.
Ingers har under året publicerat Gatunamn i Lund (i Lundaspegeln),
Ortnamn i Malmö IV (i Malmö fornminnesförenings årsskrift 1960),
Skånska ortnamn i dansk och svensk tid (i Säasä 1959-60), Helga Persson
in memorian (i Onsjöbygden 1959), Hanna Jönsdotter eller »Annelövskvingan» (ib.), Gamla gatunamn i Båstad (i Bjärebygden 1959), Namnet
Båstad (ib.), Frosta härads namn (i Frostabygden 1959).
Digers tjänstgjorde som tf. arkivchef 27 juli-8 aug. 1959 och 1 april-12
maj 1960.
S.-B. VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland samt
delar av Blekinge, Småland och Öland, handhaft bibliotek och grammo-
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fonarkiv samt utfört registreringsarbeten. Tillsammans med kontorsbiträdet har han graverat grammofonskivor. Under tiden 3-21 aug. företog
han en tjänsteresa till mellersta Halland och västra Småland för instruktion av meddelare samt inspelning och uppteckning av dialekt. Han har
för seminariet i folklivsforskning hållit en kortfattad genomgång av
landsmålsalfabetet.
Vide har under året publicerat rec. i Rig samt rec. och artiklar i dagspressen. Han tjänstgjorde som tf. arkivchef 6-25 juli 1959 och 9-16 juni
1960.
BRITA JÖNSSON har handhaft expeditions- och bokföringsarbetet samt
kassagöromålen, upprättat avlöningslistor, excerperat jordeböcker och
inventerat de småländska samlingarna samt reviderat därtill hörande
ledkort.
BRITA VIDE ordnade samlingar och skötte växtnamnsregistret under
förra delen av juli månad. Hon åtnjöt semester 20-26 juli och var tjänstledig för enskilda angelägenheter 27 juli-31 augusti, från vilken dag hon
beviljades avsked.
MARIANN KRISTIANSSON anställdes som kontorsbiträdesaspirant fr. o. m.
1 okt. 1959 och åtnjöt tjänstledighet för egna angelägenheter 1-14 okt.
Hon har stämplat, räknat och ordnat samlingar, biträtt i grammofonarbetet vid gravering och katalogisering samt uträttat huvuddelen av
maskinskrivningsarbetet.
Tillfälliga medarbetare. Fru AMY RUBonx, som under året
innehaft arvodesbefattning med halvtidstjänstgöring, har ordnat, räknat
och stämplat visst inkommande material, satt stickord på nya samlingar
samt utfört olika slag av excerperingsarbete. Kyrkoskrivare HELGE
ANDERSSON har fortsatt excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar från Kristianstads län. Fil, mag. BENGT PAMP har excerperat kyrkoböcker, jordrevningsprotokoll, domböcker m.m. från Bjäre härad. Fil.
mag. KNUT OLSSON, fil. kand. Bo ROSENGREN och fru BIRGIT ROSENGREN
ha excerperat äldre skånska jordeböcker, huvudsakligen från Kristianstads län. Fil. kand. N. E. ERLANDSSON har excerperat ortnamn ur kyrkoböcker från Bara härad och fru BRITA VIDE har excerperat och kopierat
blekingska samlingar efter det hon lämnat tjänsten som kontorsbiträde.
Fil. mag. ULF TELEMAN har utskrivit grammofonskivor från östra Småland.

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård
Handskriftssamlingarna ha under året utökats med följande
material: 1 h. 4:o, 2 h. 8:o, 189 bl. fol., 1 809 bl. 4:o (Bl. 814, Hall. 59, Sk.
280, Sm. 656), 74 665 bl. 16:o (Bl. 2 119, Hall. 3 100, Sk. 42 231, Sm.
15 553, Öl. 1 811, blekingska kopieserien 9050), 2 147 bl. A4, 4 teckningar och 3 fotografier. Av detta material utgöres 16 619 bl. 16:o och
2 109 bl. A4 av ortnamnsexcerpter och 999 bl. 16:o av dialektala ort13 — 60153048 Sv. Landsmål 1961
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namnsformer (Bl. 3, Hall. 41, Sk. 800, Sm. 113, Öl. 42). Genom dubbelräkning av visst material har det uppgivna antalet befintliga sedesblad
alltsedan år 1953 varit för stort. De uppgivna siffrorna skola för respektive år minskas med 116 500. Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd fol.,
17 h. fol., 95 h. 4:o, 263 h. 8:o, 40 h. 12:o, 10 h. 16:o, och 20 h. i växlande
format samt 3 815 bl. fol., 81 130 bl. 4:o, 4 733 bl. 8:o, ca 2 824 600 bl.
16:o, 6 901 bl. A4 och 99 bl. i växlande format.
Grammofonarkivet har under året utökats med 351 originalskivor
och omfattar nu 2 574 originalskivor och 1 050 kopieskivor. Inspelningar
ha gjorts av Benson i Morup, Hall., i Dalby och Malmö (gemensamt med
arkivarie Ingers), Hörja, Sörby och V. Torup (tills. m. lektor Gösta
Sjöstedt) samt Näsum, Sk., i Granhult, Hälleberga, Långasjö, Åseda o.
Älghult, Sm,; av Vide i Alfshög, Fagered, Gunnarp, Gällared, Hasslöv och
Okome, Hall., i Maglarp, Sk., samt i Femsjö, Färgaryd, Långaryd, Torskinge och Villstad, Sm. Benson har därjämte gjort en kortare inspelning
av Rättviksmål. Folkskollärare John Johansson och skriftställare Santo
Gudmundsson ha ställt inspelningar från Långasjö och Älmeboda, resp.
Förslöv till förfogande för kopiering. Samtliga inspelningar ha gjorts med
bandspelare och därefter förts över till grammofonskivor. Därjämte har
Okome hembygdsförening ställt äldre bandinspelningar till förfogande
för excerpering.
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels
genom gåvor från följande personer, samfund och institutioner: prof.
Poul Andersen, Köpenhamn, lektor Hilbert Andersson, Ystad, lektor
Bjarne Beckman, Strängnäs, vägarb. Torsten Bengtsson, Fagered,
arkiveh. Sven Benson, Lund, arkivarie C.-M. Bergstrand, Göteborg,
kantor Sven Blomen, Älghult, fil. dr Nils Deneker, Uppsala, prof. Walter
Johnsson, Seattle, assistent Gösta Linder, Långaryd, prof. K. G. Ljunggren, Lund, lektor Sture Nilsson, Göteborg, lektor Carin Pihl, Bromma;
Lunds universitetsbibliotek, Hallands läns landsting, Det danske sprogog litteraturselskab, Selskab for nordisk filologi, Köpenhamn; Osby hembygdsförening, S. Unnaryds och Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening.
Uppställning och katalogisering m.m. Katalogisering och registrering av manuskript- och skivsamlingar samt bibliotek ha fortgått
efter samma grunder som föregående år.
Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått
till 789. Besökande forskare ha 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-
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handlingar har huvudsakligen varit inriktad på Kristianstads län,
excerperingen ur kyrkoböcker däremot på sydvästra Skåne. Se vidare
mom. 2 ovan.
Blekingeordboken och växtnamnsregistret ha fortsatts genom excerpering och kopiering av nytillkommet material.
Det småländska sedåsmaterialet har under året inventerats, varvid
ledkorten reviderats och visst tidigare ej registrerat material accederats.
Utskrivning av grammofonskivor har under året bedrivits av fil. mag.
Ulf Teleman i nära samarbete med arkivchefen. Vid utskrivningen, som
varit av försökskaraktär, ha ordbestånd och böjningselement registrerats
exakt; däremot ha ordstammarna givits en riksspråklig karaktär. I den
gestalt, materialet fått, kan det undersökas ur etnologiska, lexikaliska,
morfologiska och syntaktiska synpunkter, medan de fonetiska och fonologiska aspekterna kräva förnyad genomgång av skivorna.
Beträffande skrifter, som under året publicerats av arkivets tjänstemän, hänvisas till mom. 2.
Följande arbeten pågingo vid årets slut: lektor HUGO ARESKOUG
Studier över sydöstskånska folkmål II, arkivchef SVEN BENSON Blekingska dialektstudier II, Blekingsk ordbok, Sydsvensk språkatlas, docent
BERTIL EJDER Ortnamn på -ryd, Dagens tider och måltider, professor
GUNNAR HEDSTRÖM Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar till Långarydsmålet 11:3, arkivarie INGEMAR INGERS Skånska
ortnamn, Bidrag till skånsk syntax, docent DAVID KOBNrATL De sydsvenska fiskarternas folkliga benämningar, 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.

5. Insamlingsarbetet 1959160
I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren,
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För
flertalet orter har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av
tidigare undersökningar. översikten upptar jämväl excerpter från grammofonskivor, tidigare uppteckningar, som utredigerats under året, samt
visst äldre material, som tidigare icke accederats.
Blekinge
B r äkn e hd. Henry Klementsson, Bräkne-Hoby 245 bl. 16:o; Ellen
Svanström, Hällaryd 147 bl. 4:o.
Listers hd. Henry Johnsson, Jämshög 2 bl. A4, 664 bl. 4:o, 1 399 bl.
16:o.

188

SVEN BENSON

Medelstads hd. Gösta Dahl, Ronneby lfs. 40 bl. 16:o.
Östra hd. Elin Pettersson, Jämjö 91 bl. fol.; Albert H. Svensson,
Sturkö 3 bl. 4:o.
Halland

Faurås hd. Hanna Bernhard.sson, Morup 23 bl. 4:o; Bror Jansson,
Alfshög 2 bl. 4:o; S.-B. Vide, Alfshög 193 bl. 16:o, Gällared 5 bl. 16:o,
Källsjö 5 bl. 16:0, Okome 625 bl. 16:o.
Fjäre hd. Alma Andersson, Lådorna 1 bl. 4:o.
Halmstads hd. Edith Larsson, Slättåkra 10 bl. 4:o.
Himla hd. Axel Landin, Stamnared 1 830 bl. 16:o; Margit Svensson,
Tvååker 1 bl. 16:o; S.-B. Vide, Nösslinge 312 bl. 16:o.
Höks hd. Bror Jansson, Ränneslöv—Skummeslöv 1 bl. 4:o.
Årstads hd. Margit Svensson, Askome 2 bl. 4:o, Bror Jansson, Vessige
1 bl. 4:o.
Skåne

Albo hd. Hugo Areskoug, Ravlunda 3 953 bl. 16:o; Ola Carlberg,
Fågeltofta 681 bl. 16:o; Ture Hansson, Brösarp—Eljaröd 441 bl. 16:o,
Andrarurn 26 bl. 16:o, S. Mellby 1 bl. 16:o, Vitaby 1 bl. 16:o.
Bara hd. I. Ingers, Genarp 3 bl. 16:o, Knästorp 3 bl. 16:o, Tottarp
359 bl. 16:o, Uppåkra 4 bl. 16:o.
Bjäre hd. Sante Gudmundsson, Förslöv 46 bl. 16:0; Bengt Pamp,
Hjämarp 70 bl. 16:o, V. Karup 136 bl. 16:o.
Frosta hd. Ture Hansson, Harlösa 10 bl. 16:o; I. Ingers, Bosjökloster
168 bl. 16:o, Harlösa 15 bl. 16:o, Munkarp 2 bl. 16:o.
Färs hd. Ture Hansson, Lövestad 16 bl. 16:o, Vanstad 2 bl. 16:o; I.
Ingers, Brandstad 5 bl. 16:o, Fränninge 1 bl. 16:o, Vollsjö 72 bl. 16:o.
Gärds hd. Ture Hansson, Degeberga 2 bl. 16:o, Maglehem 4 bl. 16:o;
I. Ingers, Degeberga 798 bl. 16:o, Huaröd 566 bl. 16:o, Hörröd 242 bl.
16:o, Linderöd 75 bl. 16:o, Maglehem 126 bl. 16:o, Ö. Sönnarslöv 1 bl. 16:,
Vittskövle 889 bl. 16:o.
V. Göinge hd. Daniel Hellbring, Vinslöv 19 bl. 4:o, 275 bl. 16:o;
Gösta Sjöstedt, Hörja 5 226 bl. 16:o; Alfred Svensson, Hörja 11 bl. fol.,
V. Torup 12 bl. fol.
Harjagers hd. I. Ingers, V. Sallerup 1 bl. 16:o.
Ingelstads hd. Hugo Areskoug, Benestad 428 bl. 16:o, Smedstorp
79 bl. 16:o, Tosterup 158 bl. 16:o, Tryde 393 bl. 16:o; Ture Hansson,
Spjutstorp 1 bl. 16:o.
Järrestads hd. Hilda Larsson, Simris 5 bl. 4:o, 47 bl. 16:o; Birgit
Lindström, Stiby 98 bl. 16:o.
Luggude hd. I. Ingers, Brunnby 2 bl. 16:o.
Onsj ö hd. I. Ingers, Stehag 143 bl. 16:o, Torrlösa 10 bl. 16:o.
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Oxie hd. Helge Andersson, Husie 2 333 bl. 16:0; I. Ingers, Hu,sie 3
bl. 16:0, Limhamn 155 bl. 16:o, S. Sallerup 32 bl. 16:o.
Skytts hd. Karl Anders Roos, Gislöv—Maglarp 36 bl. A4.
Torna hd. I. Ingers, Bjällerup 201 bl. 16:o, Dalby 4 bl. 4:o, 674 bl.
16:o, Lund 1 bl. 16:o, Revinge 2 bl. 16:o, S:t Peters kloster 4 bl. 16:o.
Villands hd. Fr. Ose. Eskilsson, Näsurn 222 bl. 4:o, 505 bl. 16:o; I.
Ingers, Ivö 818 bl. 16:o, Kiaby 3 bl. 4:o, 2 219 bl. 16:o.
Småland

Allbo hd. Sven Benson, Slätthög 11 bl. 16:o; I. Ingers, Stenbrohult
17 bl. 16:o; Bengt Nilsson, Kvenneberga 191 bl. 16:o, ör 83 bl. 16:o;
Ragnar Nilsson, Vislanda 7 bl. 4:o.
Handbörds hd. Isidor Stenholm, Högsby 4 bl. 4:o; Stig Sjöberg,
Kråksmåla 1 bl. 4:o.
Kinnevalds hd. Jenny Danielsson, Jät 12 bl. 4:o; Emeli Lekander,
Skatelöv 2 bl. 4:o; Karl Nilsson, Kalvsvik 34 bl. 4:o; Hilding Willhammar,
Kalvsvik 3 bl. 4:o.
Konga hd. Gunnar Carlsson, Långasjö 1 bl. 4:o; Erik Johannesson,
Älmeboda 5 bl. 8:o; Fabian Karlsson, Väekelsång 69 bl. 4:o, 491 bl. 16:o;
Tor Krantz, Hovmantorp 24 bl. 4:o, 199 bl. 16:0.
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 380 bl. 16:o; Bror Mårtensson,
öreryd 1 bl. 4:o.
S. Möre hd. Wilhelm Andersson, Torsås 21 bl .4:o; B. 0. Bondesson,
Gullabo 50 bl. 4:o, Torsås 2 bl. 4:o; Hjalmar Pettersson, Söderåkra 9 bl.
4:o.
S ev ede hd. Edvin Isaksson, S. Vi 46 bl. 4:o; Adele Äletoft, Vimmerby
6 bl. 4:o.
Sunnerbo hd. Janne Augustsson, Göteryd 3 bl. 8:o, 1 bl. 16:o; Erik
Bergenrud, Markaryd 11 bl. 16:o; I. Ingers, Torpa 6 bl. 16:o; John Ingman,
Ryssby 284 bl. 16:0; Ingeborg Johansson, Markaryd 167 bl. 4:o; Karl
Salomonsson, Angelstad 7 bl. 4:o, 37 bl. 8:o, 17 bl. 16:o; S.-B. Vide,
Göteryd 131 bl. 16:o, Hallaryd 60 bl. 16:o.
N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 155 bl. 4:o, 2 teckn.
S. Tjusts hd. Erik Svensson, Hallingeberg 19 bl. 4:o, 871 bl. 16:o.
Uppvidinge hd. Tor Krantz, Älghult 8 bl. 16:o.
N. Vedbo hd. Erik Lönnerholm, Säby 118 bl. 16:o.
S. Vedbo hd. Erik Lönnerholm, Hult 608 bl. 16:o, Höreda 104 bl.
16:o, Ingatorp 207 bl. 16:0.
Västbo hd. Gösta Linder, Långaryd 17 bl. 4:o, 2 402 bl. 16:o; Dagmar
Lundsten, Femsjö 224 bl. 16:o; S.-B. Vide, Långaryd 16 bl. 16:o. .
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 401 bl. 16:o.
Öland

Gräsgårds hd. Nils Torsund, Gräsgård 1 811 bl. 16:o.
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Compte rendu
des recherches dirigdes par les Archives de Lund pendant les anndes
d'exercice 1959-60. Par SVEN BENSON. 1. Organisation, budget et administration. 2. Employds et conditions du travail. 3. Accroissements des
collections et bur maintien. 4. Travaux dans les archives, utilisation des
collections; publications de 'Institut. 5. Voyages et enquiStes dans les
provinces.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- Och dialektforskning i Göteborg 1959-60
Av VERNER EKENVALL

1. Organisation och personal
Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor Hr.
FRISK, ordf., professor T. JOHANNISSON, vice ordf. efter professor A.
LINDQVIST, SOM avlidit under året, direktör H. EKMAN, skattmästare,
professorerna F. BEHRE och K. MicRAtLssoN samt lektor V. ENVALL,
sekreterare och undersökningsledare. Arbetsutskottet har bestått av hrr
Ekenvall och Johannisson.
Som assistent på arkivet har fil. mag. H. KARLSSON tjänstgjort. Arbetstiden har varit ca 25 timmar per månad.
Under arbetsåret har tre styrelsesammanträden och ett flertal sammanträden inom arbetsutskottet hållits.
Till revisorer för budgetåret 1960/61 har filosofiska fakulteten valt
dispaschör K. PrNhus och prof. B. LINDQVIST med bankdirektör T.
MANNHEIMER och prof. J. WESTERSTÅRL som suppleanter.

2. Ekonomi
Av de 28 748:— kronor, varom institutet sommaren 1959 ansökte hos
Kungl. Maj:t, har 1960 års riksdag beviljat 12 000 kronor.

3. Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteckningar från Ytterby (40 lappar) samt från Kungshamn (274 lappar)
utförda av herr ERIK LARSSON respektive fil. stud. THOMAS GÖRLING.
Smärre ordsamlingar från Kungshamn har inlämnats av fil. stud. THOMAS
GÖRLING, från Skaftö av herr C. G. BERNHARDSSON. Fröknarna INGER och
KERSTIN LARSSON har excerperat bohuslänskt dialektmaterial ur tryckt
litteratur (913 lappar). I samband med arbetet på OGB VI har herr Erik
Larsson efter grammofonskivor skrivit ut ett antal ortnamn från Norum
och Solberga (2 sidor A4).
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Av fil. stud. THOMAS GÖRLING har institutet förvärvat en under vårterminen 1960 vid Stockholms högskola ventilerad uppsats behandlande
målet i Fisketången, Kungshamns församling. Fil. mag. KERSTIN NORDENSTAM har överlämnat en av henne författad seminarieuppsats
rörande personnamnsskicket i Nordbohuslän samt i Marks och Kinds
härader i Västergötland perioden 1740-1840. Av fil. stud. PETER CASSIRER
och fil. stud. INGEGERD ZACHRISSON har institutet erhållit materialet till
av dem framlagda uppgifter på professor Assar Janzdns proseminarier
vårterminen 1960 över nordiska personnamn.
För att förbereda en i samarbete med ULMA företagen inspelningsresa
hösten 1959 besökte herr ERIK LARSSON under 6 dagar (den 1, 4-5, 7-9
september) olika socknar i Göteborgs och Bohus län. Med ULMA:s inspelningsbil besökte därpå ingenjör TORSTEN ORDÅUS och herr Erik
Larsson under 8 dagar (den 15-19, 21-23 september) följande församlingar
inom undersökningsområdet: Härryda, Landvetter, Partille, Mölndal,
Kållered, Askim, V. Frölunda, Torslanda, Björlanda, Säve, Kareby,
Ronielanda, Västerlanda, Norum, ödsmål, Herrestad, Skredsvik, Foss,
FIåby, Svarteborg, Mo, Naverstad, Lur, Kville och Svenneby. Under denna
resa inspelades sammanlagt 40 tonband (ca 20 timmars speltid).
Ytterligare en inspelningsresa i samarbete med ULMA har företagits
under budgetåret, nämligen på våren 1960. Efter förberedande besök av
herr Erik Larsson (den 25-27 april) ägde den rum under 8 dagar (den
12-14, 16-20 maj). Härunder besökte ingenjör Torsten Ordlus och herr
Erik Larsson med inspelningsbilen följande socknar: Flarestad, Lyeke,
Hålta, Rödbo, Norum, Hjärtum, Bäve, Bro, Bärfendal, Tossene, Askum,
Malmön, Kungshamn, Skee, Lommeland, Näsinge, Naverstad, Lur,
Tanum och Kville. Sammanlagt 38 tonband inspelades (ca 19 timmars
speltid).
Institutets samling av grammofonskivor har under året genom överspelning från tonband ökats med 230 stycken och omfattar nu sammanlagt
761 skivor.
Trycksamlingen har under året ökats med 81 volymer, erhållna dels
genom byte eller köp, dels såsom gåva.

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan
Fil. lie. C. S. LINDSTAM har på grund av sjukdom icke kunnat avsluta
bearbetningen av materialet till OGB XII, Lane härad jämte Uddevalla
stad. Fil. lic. D. PALM har till institutet inlämnat manuskriptet till OGB
VIII, Orusts Västra härad. Prof. A. JAN-zIN har fortsatt bearbetningen av
materialet till OGB VI, Inlands Nordre härad. Lektor V. EKENVALL har
påbörjat bearbetningen av ortnamnsmaterialet till OG-B VII, Tjörns
härad.
Herr ERIK LARSSON fortsätter sitt arbete på den bohuslänska ordboken;
partiet g-göt befinner sig under utarbetande.
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Compte rendu
de l'Institut des recherches toponymiques et dialectologiques å, l'Universit6 de Gothembourg pendant les annes d'exercice 1959-60. Par
VERNER EKENVALL. 1. Organisation et employ6s. 2. Budget. 3. Archives
de l'Institut. 4. Travaux excutds par l'Institut.

Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning
i Göteborg 1959160
Av C.-M. BERGSTRAND

Institutets styrelse har bestått av professorerna HJALMAR FRISK och
TTTRE JOHANNISSON, utsedda av filosofiska fakulteten vid Göteborgs
universitet, arkivarie C.-M. BERGSTRAND och docent FOLKE Smöra, utsedda av Västsvenska folkmirmesföreningen, samt professor K. G.
IziKowrrz, 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 och
herr Gustafsson som skattmästare.
Institutets arbetsutskott har bestått av herrar Ström, Izikowitz och
Bergstrand.
Styrelsen sammanträdde den 25 maj 1960.
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 28 900 kronor.
Arkivets föreståndare har under 30 dagar arbetat som upptecknare.
Han har inlämnat 321 sidor uppteckningar från Björketorp, Gällstad,
Långared, Timmele, Tranemo m. fl. socknar i Västergötland samt från
Norum m.fl. socknar i Bohuslän.
Som stipendiat har kyrkoherden em. IVAR MARKENDAHL arbetat 14
dagar i Dalsland. Han har insänt 164 sidor uppteckningar från Färgelanda,
Steneby och ödskölt. Markendahl har även insänt 156 sidor avskrifter
ur en handskriven visbok från Göteborg.
Bland under året verksamma bygdemeddelare märkes främst fru
SONJA HENNINGSSON i Ullared, som bidragit med 652 sidor, varav 380 från
Gällared, 120 från Ullared, 37 från Fagered och 23 frän Gunnarsjö,
de tre förstnämnda socknarna belägna i Halland, den sistnämnda i Västergötland. Folkskollärare Frup RYTTERÅS har inlämnat 41 sidor från
Böja och 9 från Bergstena i Västergötland, fru SIGNE BENJOUR 102
sidor från Bro i Bohuslän, herr J. B. JOHANSSON, Göteborg, 46 sidor från ett
flertal socknar i Bohuslän, herr ALFRED GUSTAFSSON 36 sidor från Mölltorp, Västergötland, och herr Gunnar Svensson 23 sidor från Breared i
Halland.
Elever vid Markaryds folkhögskola ha under ledning av fil. kand.
KJELL ADAMSSON insamlat 69 sidor från några socknar i Halland och
Småland, vilket material överlämnats till institutet.
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Samlingarna ha under året ökats med 1 611 sidor. De institutet tillhöriga samlingarna uppgingo den 30 juni 1960 till i runt tal 177 300 sidor.
Härtill kommer den s.k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. Västsvenska folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård handhas av institutet, uppgå till omkring 41 000 sidor.
Ur arkivets samlingar ha under året 6 414 sidor utlånats. Bland låntagarna märkas Institutet för folklivsforskning, Nordiska museets arkiv,
Svenskt visarkiv samt Riksarkivet, samtliga i Stockholm, Landsmåls- och
folkminnesarkivet i Uppsala, Folklivsarkivet i Lund, Institutet för
ortnamns- och dialektforskning i Göteborg, Varbergs museum samt ett
antal enskilda forskare.
Realkatalogen över institutets samlingar har förts fram t. o.m. nummer 6 040. Den geografiska katalogen samt katalogen över upptecknarna
ha förts fram t. o. m. sista accessionsnumret 6 060.
Arkivarie Bergstrand har under året utgivit av trycket »Gammalt från
Kind. Folkminnen från Kinds härad i Västergötland. Del II». I »Boken
om Jörlanda» har han skrivit kapitlet »Vad domböckerna berätta om
Jörlanda för 200 år sedan», sid. 225-265. Han har även utgivit »Fångar på
Nya Elfsborg under 1700-talet» samt i boken »Göteborg förr och nu»
medarbetat med ett kapitel om »Fångar på Nya Elfsborg för 200 år sedan».
Arkivet har alltjämt haft förmånen av expeditions- och arkivlokal
på Gamla stadsbiblioteket. Till Göteborgs drätselkammare frambär
styrelsen sitt tack härför.

Compte rendu
des recherches dirigoSes par l'Institut de Folklore å l'Universit4 de Gothembourg pendant les armdes d'exercice 1959-60. Par e.-M. BERGSTRAND.
Direction, budget et employ6s. Travaux ex6cut45s par l'Institut. Publications.

Insänd litteratur
1/12 1960-31/5 1961
Acta Ethnographica Academiae scientiarum hungaricae, tom. IX,
fasc. 3-4. Budapest 1960. - Almqvist & Wiksells sättningsregler. En
handbok av W. N. Lansburgh. Upps. 1961. - Arts et traditions populaires, armee VII, no. 3-4. Paris 1960. - Badische Heimat 40/1960, H. 3-4,
Freiburg im Breisgau 1960. - Bayerisches Jahrbuch fiir Volkskunde
1960, herausgegeb. von der Bayerischen Landesstelle fik Volkskunde.
Miinchen 1960. - Beiträge zur Volkskunde der Universität Basel zur
Feier ihres fiinfhundertjährigen Bestehens dargebracht von der Schweizerischen Gesellschaft fiir Volkskunde. Basel 1960 (Sep.ur: Schweizerisches
Archiv fur Volkskunde 56/1960). - Bromma hembygdsförenings årsskrift 32/1961. Lund 1961. - By og Bygd, Norsk Folkemuseums årbok
14/1960. Oslo 1961. - Bygd och Natur, årg. 41, 1960: 4-5, ärg. 42, 1961:
1. Malmö 1961. - Deutsches Jahrbuch fur Volkskunde 5/1959: 1-2,
6/1960: 1. Berlin 1960. - Deutsches Spracharchiv: Lautbibliothek der
deutschen Mundarten: 17/18: H. A. Oechsler, Neubulach, Kreis Calw;
21: J. Krämer, Dornfeld (Galizien). Göttingen 1961. - Eesti NSV Teaduste Akadeernia, Fr. K. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum:
Teatmik 1960. Tartu 1960; H. Tampere, Eesti rahvalaule viisidega
Tallinn 1956-1960; E. Laugaste, Eestin kansanrunouden kysimyksiä.
Tallinn 1958. - Ethnographia. A magyar n6prajzi tårsasgig foly6irata.
LXXI: 1-4 evf., LXXII: 1-2 evf. Budapest 1960-61. - L'Ethnographie.
Nouvelle s6r., armee 1960. Soci6t(6 d'Ethnographie de Paris. Paris 1960. Falbygden 15, utg. av Falbygdens hembygds- och fornminnesförening
genom E. Sandberg. Falköping 1960. - Finnbygden 1960: 1-4, 1961: 1.
Säffle 1960-61. - Finnisch-ugrische Forschungen XXXIII: 3. Helsinki
1960. - Finskt Museum LXVI, 1959, utg. av Finska fornminnesföreningen. Helsinki 1960. - Folk-Liv 23: 2, 1959. Sthm 1960. - Folklore
Fellows Comrnunications, Nr. 180: S. Thompson and E. R. Warren, types
of Indic oral tales. Helsinki 1960: Nr 181: A. A. Koskinen, Ariki the
first-born. Helsinki 1960. - Fornvännen 55/1960: 5-6, 56/1961: 1. Stinn
1960-61. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd
1960: 2-6, 1961: 1. Oslo 1960-61. - Från Bergslag och Bondebygd 15,
Örebro läns hembygdsförbunds årsbok. Örebro 1960. - Glasnik. Zemalj skog Muzeja u Sarajevu: Etnologija, Nova serija, sveska XIV, XV-XVI.
Sarajevo 1959-61. - Globen, utg. av Generalstabens Litografiska Anstalt,
årg. 39/1960: 4, 40/1961: 1. Sthrn 1960-61. - Glossaire des patois de la
Suisse romande. 62° rapport annuel de la r6daction 1960. Neuchiltel 1961.
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- K. Gustav Adolfs Akademien, Svenska sagor och sägner 12: 2: 1, P. A.
Save, Gotländska sägner, utg. av H. Gustavson och Åsa Nyman. Upps.
1961. - Gwerin. A half-yearly journal of folk-life. Ed. by I. C. Peate.
II: 1-4,111: 1-2. Oxford 1958-60. -Hembygdstidningen Njudungs-Posten
1960, n:r 2-3. Vetlanda 1960. - Hessische Blätter filr Volkskunde, Bd
51/52, 1960. Textteil. Giessen 1960. - Historisk Samfund for Prxsto
Amt, aarbog 1959 (Bd 5:3). Na3stved 1960. - Historisk årbog for Thisted
Amt 1960. Thisted 1960. - Håloygminne, årg. 41/1960: 4, 42/1961: 1.
Svorkrno 1960-61. - Indiana University Folklore Series No. 14: B. Nettl,
Cheremis Musical Styles. Bloomington, Ind. 1960. - Institut GrandDucal, Luxembourg: Bulletin linguistique et ethnologique, fasc. 9. Luxembourg 1960; J. Hess, Altluxemburger Denkwördigkeiten. (Beiträge zur
luxemburgische Sprach- und Volkskunde Nr VII.) Luxemburg 1960. Journal de la SociiSte finno-ougrienne, Vol. 62. Helsinki 1960. - Journal
of English and German Philology, Vol. LIX: 4. Menasha, Wisc. 1960. Jämten. Heimbygdas årsbok 54/1960. Östersund 1960. - Kalevalaseuran
vuosikirja 41. Helsinki 1961. - Kalmar läns fornminnesförening, meddelanden 48/1960, 49/1961. Kalmar 1960-61. - Kulturen 1960. Lund 1960.
- Kustbon 1961: 1. Härnösand 1961. - Köla sockens arkiv- och folkminneskommittés skrifter: I Köla III. Arvika 1961. - Leuvense Bijdragen 49/1960: Bijblad nrs 3-4, 50/1961: Tijdschr. 1. Leuven 1960-61. Ljusnars-Kopparberg. En hembygdsbok. Ljusnarsberg 1960. - Man. A
Monthly Record of Anthropological Science 60: 10-11, 61: 1-4. London
1960-61. - Mmoires de la Socia6 finno-ougrienne, Vol. 122: M. A.
Castrén und T. Lehtisalo, Samojedische Spracinnaterialien. Helsinki 1960.
- Midwest Folklore, Vol. X: 3-4. Bloomington, Ind. 1960. - Maal og
Minne 1960: 1-2. Oslo 1961. - Nttrodni Muzeum v Praze, Öasopis CXXIX,
1960, C'. 2. Prag 1960. - Het Nederlands Openluchtmuseum 23/1960: 2.
Arnhem 1960. - Nordiska Museets Handlingar: 37. A. Hedberg, Stockholms bokbindare 1460-1880. Stinn 1960; 50. N. A. Bringeius, Klockringningsseden i Sverige. Lund 1958; 51. C. V. Jacobowsky, Gustafsberg.
Sveriges äldsta badort. Malung 1958; 52. E. Fischer, Linvävarämbetet i
Malmö och det skånska linneväveriet. Malmö 1959; 53. I. Talve, Bastu
och torkhus i Nordeuropa. Åbo 1960; 54. S. Lundwall, Generationsväxlingen inom romantikens klassicism. Sthm 1960. Nordiska Museet: Acta
Lapponica XV: E. Manker, Fångstgropar och stalotomter. Upps. 1960.
Svenskt liv och arbete nr 25: Gruvminnen. Sthm 1960. J. Bernström,
Spelkort. Eskilstuna 1959. - Norrbotten 1960. Luleå 1960. - Norsk
Folkernuseum, Oslo: Arbeidsfolk forteller. Husmannsminder, red. av
I. Semmingsen. Oslo 1960; jfr By og Bygd. - Norsk Målforearkiv, skrifter
ved 0. T. Beito. XV: H. 0. Opedal, Hardanger-målet. Ord og vendinger
og stil. Oslo 1960; XVI: N. M. H. Mageray, Olvundeidmålet. Oslo 1960.
- Det norske videnskabers selskab, Trondheim: Skrifter 1959: Forhandlinger 32/1959; Museet, årbok 1960. Trondheim 1960. - Nämnden för
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svensk språkvård, skrifter 22: B. Kjellin, Kan våra myndigheters språk
moderniseras? Sthm 1960; 23: R. Hillman, Språkvården och skolan.
Sthm 1961; Årsberättelse 1960. Sthm 1961. - Odense Stads Museer,
borstning 1959-60. Odense 1961. - Orbis, tom. IX: 1-2. Louvain 1960. The Polar Record, vol. 10, no. 67, jan. 1961. Cambridge 1961. - Rig,
ärg. 43: 4,44: 1. Sthm 1960-61. - Riksdagsbiblioteket, Förteckning över
nyförvärv 1960. Sthm 1961. - Samlingar och studier till Svenska kyrkans
historia, utg. av H. Pleijel: 37. L. österlin, Thomanders kyrkogärning.
Sthm-Lund 1960. - Scandinavian Studies, vol. 32: 4,33: 1-2. Lawrence,
Kans. 1960-61. - Schweizerisches Archiv fik Volkskunde, Jhg 56, H. 1-2.
Basel 1961. - Schönere Heimat, hrsgb. von Bayerischen Landesverein
fur Heimatpflege, 49 Jhg. II. 3-4. Miinchen 1960. - Scottish Studies,
vol. I: 2-5: 1. Edinburgh 1958-61. - Scripta Ethnologica, Åbo: 7. Kustavin
kansankulttuuria. Turku 1961; 8. I. Talve, Huomioita kylien muuttumisesta paatisten pitäjän polyoisosasa. Turku 1961; 9. L. Rarme, Eräs
turkulainen vaskisepänverstas. Turku 1961. - Selskab for nordisk filologi, årsberetning 1959-60. Kbh. 1961. - Slavia Occidentalis, tom. 20: 2.
Poznan 1960. (Poznanskie Towarzystwo Przyjaci61 Nauk, wyd. Filo1.filoz.) - Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology: 77th
annual report 1959-60. Wash. 1961; Bulletin 176: River Basin Survey
Papers 15-20. Wash. 1960. - Strömsboken, h. 17. Strömsund 1961. Studier i nordisk filologi, bd 50. Hfors 1960. - Suomen Kirjallisuuden
Seura: Suomi 109:2. 0. Hormia, Suomalaisen lyriikan peonirytmit.
Helsinki 1960; Tietolipas: 17. J. Hautala, Jumin Keko, 1960; 18. M.
Sadeniemi, Kielenkäytön kysymyksiä, 1960; 19. G. Karlsson, Numerustutkielmia, 1960; 20. E. Itkonen, Suomalais-ugrilaisen kjolen ja historiantutkimuksen alalta, 1961; 22. M. Rapola, Sanojemme ensiesiintymiä, 1960.
- Suonnen Museo LXVII, 1960, utg. av Finska Fornminnesföreningen.
Helsinki 1960. - Svenska Akademiens Ordbok, h. 244-248: ralta-räfsor.
Lund 1961. - Svenska folkskolans vänner, kalender 1960. Hfors 1960. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Skrifter nr 379: B. Klockars,
Biskop Hemming av Åbo. Hfors-Vasa 1960; nr 382: Pehr Kalrns brev
till samtida II, utg. av C. Skottsberg. Åbo 1960; nr 383: Studier i nordisk
filologi, bd 50. Register 1-50. Åbo 1960. - Svenska Turistföreningens
årsskrift 1961 (Skåne). Sthm 1961; Tidning 1960-61. - Svenskbygden
39/1960: h. 9-10, 40/1961: h. 1-3. Hfors 1960-61. - Tromso Museums
skrifter, vol. VIII: Norway North of 65 (head editor: 0. Vorren). Oslo
University Press 1960. - Uppland. Årsbok för medlemmarna i Upplands
Fornminnesförening 1960. Upps. 1960. - Uppsala universitetsbiblioteks
årsberättelse 1959/60. Upps. 1961. - Varbergs museums årsbok 12/1961.
Lund 1961. - Vendsysselske aarboger udg. af Historisk Samfund for
Hjoring amt 1959-60; bilaga: Historisk-topografiske optegnelser om
Hallund Sogn efter C. Klitgaards manuskript. Hjoring 1960. - Western
Folklore XIX: 4, XX: 1-2. Berkeley & Los Angeles 1960-61. - K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Rannsakningar efter Antikvi-
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teter, Bd I: 1, Text. På Akademiens uppdrag utg. av C. I. Ståhle. Stinn
1960. - Västerbotten 1960. Umeå 1960. - Ångermanland 7/1960.
Örnsköldsvik 1960. - Aarboger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1959. Kbh. 1960. - Århus Stifts Årboger 53/1960, udg. af Historisk
Samfund for Århus Stift. Århus 1960.
ALFVEGREN, L., Gotland i blickpunkten. En kritisk överblick över
nyare litteratur om gotländska ortnamn. Upps. 1961 (Acta univ. upsaliensis, Studia philol. scandinav. Upsaliensia 1). - ANDERSSON, Ta.,
Nordische Mundartwörterbiicher (ur: Niederdeutsches Wort, Bd 1, II.
2-3, 1960). - ANGERE, J., Die russisch-jukagirischen lexikalischen
Beriihrungen (ur: Zeitschr. f. slavische Philologie, Bd 29: 1, 1960). BERGSTRAND, C.-M., Gammalt från Kind, del III: Sägner och sagor. Säffle
1961. - BIEZAIS, H., Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion. Upps.
1961 (Acta univ. upsaliensis, Historia religionum 1). - CAMPA, A. L., El
origen y la naturaleza del drama folklorico (ur: Folklore Americas XX,
1960). - DAHLSTEDT, K.-H., Olof östergren och de främmande orden
(ur: 0. östergren, Våra vanligaste främmande ord, specialutgåva, Sthm
1960). - DENS., Om namn på kraftstationer i Norrland (ur: Skytteanska
Samfundets Handlingar nr 1, Umeå 1961). - ELLEKILDE, H., Barndomsminder fra Ellekilde (ur: Slwgtsgaarden 1961, Odense 1961). - ENVALL,
P., Ortnamnens vittnesbörd om socknens bebyggelsehistoria (ur: Grytnäs
socken I, utg. av A. Eriestam, Sala 1960). - DENS., Florenslängden (ur:
Historisk tidskrift 1961). - ERIXON, S., Der Wechsel von Wohnorten in
Verbindung mit alten, primitiven Nahrungsverhältnissen in Schweden
(ur: Etnografii Polskiej III, 1960). - FLEMSTRöM, B., Ortnamnen kring
Krångede och Gammelänge (ur: Jämten 1960). - GJERDMAN, 0., Varia
(ur: Nysv. Studier 39/1960). - GUNNELAND, H., De gamla berättar.
Folktro och folksed från Herrljunga. Säffle 1960 (Eggvena bygdegårdsförening). - HAGBERG, U. E., Fiskafänge och offerriter i Skedemosse
(ur: Ölandsbladet 22/12 1960). - DENS., Silverhinden från Skedemosse
(ur: Tor 1961). - HAMMERICH, L. L., Mer historische Sprachwissenschaft in unserer Zeit (ur: Muttersprache, Liineburg 1960). - HELLBERG,
L., Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick. Upps. 1960 (UUÅ 1960: 1).
- HOLM, G., Älgen i ortnamn, landskapslagar och folkminnen (ur:
Älgjägarens bok, 1959). - HOVDA, P., Norske fiskemdd. Landsoversyn
og to gamle medboker. Oslo 1961 (Skrifter frå Norsk Stadsnamnarkiv,
ved P. Hovda 2). - HULTKRANTZ, Å., The Supernatural Owners of
Nature. Nordic symposion on the religious conceptions of ruling spirits
(genii loci, genii speciei) and allied concepts. Upps.-Sthm 1961. - ISAKSSON, 0., Ett västerbottniskt byarkiv. Byordningar och bystämmoprotokoll
från Sörmjöle (ur: Rig 1960). - JANSSON, V., Genitiv på -rs av pronomina och adjektiv (ur: Nysv. Studier 39/1960). - JOHNSSON, P., Vår
äldre husdjursskötsel och mjölk (särtr.). - DENS., De skånska vägalléerna (ur: Göinge hemb.-förenings årsbok 1960). - LINDBERG, C.,
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Sjönamn längs Faxälven. Strömsund 1960. — LINDQVIST, 5., Selma
Lagerlöf i Dalarna (ur: Lagerlöf-studier 2, Malmö 1960). — LÖFSTEDT, B.,
Zurn Gebrauch der lateinischen clistributiven Zahlwörter (ur: Eranos
56, 1958). — DENS., Zur Lexikographie der mittellateinischen Urkunden
Spaniens. Bruxelles 1959 (ur: Archivum Latinitatis Medii Aevi 29). —
DENS., Lexikographisches zu spanischen und portugiesischen Urkunden
(ur: Eranos 58, 1960). — MOBERG, L., Bona och boön. Ett östgötskt
gårdnamn och ett västnordiskt skaldeord (ur: Ortnamnssällsk. i Uppsala
årsskr. 1960). — [MleimsTE, J.], Vironseppo. Juhlakirja Julius Mägisten
60-vuotispäiväksi 19.12.1960 (Virittäjä 1960-61). — ODSTEDT, ELLA,
Bindandet vid härden (ur: Saga och Sed 1959). — REHNBERG, M., Livgardisten kommer till Gud (ur: Om visor och låtar, Skrifter utg. av
Svenskt visarkiv, nr 2, 1960). — SEIP, D. A., Mirmetale over professor
Ragnvald Iversen 18 nov. 1960 (ur: Det No. Vidensk.-Akademi i Oslo
årbok 1960). — SOLDERS, S. och LANNERBRO, R., Älvdalens sockens
historia, del VI. Älvdalen 1961. — STRÖMBÄCK, D., Kring Staffansvisan
(ur: Om visor och låtar, Skrifter utg. av Svenskt visarkiv, nr 2, 1960). —
SUNDLI, E., Eidsvollmålet (ur: Eidsvoll bygds historie 1:2, h. 4, Oslo
1960). — TAMM-GöTLIND, MÄRTA, Västgötaforskaren Johan Götlind (ur:
Falbygden 15, 1961). — TIBERG, N., En märklig gravsten i Tofta kyrka
(ur: De hundra kyrkornas ö, Visby 1960). — TILLHAGEN, C.-H., The
conception of the nightmare in Sweden (ur: Humaniora. Essays ... honoring Archer Taylor 1960). — DENS., Ein schweclischer Märchen- und
Sagenerzähler und sein Repertoire (ur: Rheinisches Jahrbuch för Volkskunde X, 1960). — DENS., Die Berggeistvorstellung in Schweden (ur:
The Supernatural Owners of Nature, Upps.-Sthm 1961). — TJÄDER, B.,
Behandlingen av palatalt r i substantivens pluralformer under fornsvensk och nysvensk tid. Akad. avh. Upps. 1961 (Skr. utg. av Institutionen för nord. språk vid Uppsala universitet 9). — TOLLENAERE, F. DE,
Mrull. en Nndl. bågen (I), bågel (I), b(eh)ågen (I), verbågen (I), en bågen (II),
båget (II), behägen (II), verbågen (II); Nogmaals verandzaden (ur: Tijdschr.
voor Nederl. taal- en letterkunde, 78: 1, 1960). — TURESSON, G., Värmländska kulturtraditioner. Äldsta dikten och musiken. Sthm-Säffle 1960.
— VIDE, S.-B., Kyrklig folklivsforskning i en ordsamling (ur: Växjö stifts
hembygdskalender 1960). — DENS., Landsmålsföreningen på Katrineberg 1880-81 (ur: Vi Katrinebergare 1961). — WIESELGREN, P., Estlandssvenskt namnskick. Runöstudier (ur: Svio-Estonica XV, 1960). —
WOSSIDLO, R. und SCHNEIDEWIND, G., Herr und Knecht. Antifeudale
Sagen aus Mecklenburg. Berlin 1960 (Veröffentl. des Instituts fiir deutsche
Volkskunde, Bd 22). — VÄGSLID, E., Stadnamntydingar. Oslo 1958.
— ÖSTERGREN, 0.-DAHLSTEDT, K.-H., Våra vanligaste främmande ord.
Specialutgåva som julhälsning 1960 frän Svenska Bokförlaget. Med
inledande historik och bibliografi av K.-H. Dahlstedt. Sthm 1960.

SVENSKA LANDSMÅL OCH SVENSKT FOLKLIV ÅRG. 1960'
omfattar förutom detta häfte (»årgångshäftet», H. 279 fr. början)
bilagan:
MANNE ERIKSSON,

Svensk ljudskrift 1878-1960. (H. 280 fr. början), Upps. 1961.

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Landsmål,och Folkminnesarkivet i Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 15:— per årgång.
Äldre årgångar erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris.
Bidrag avsedda för tidskriften kunna insändas till redaktören professor DAG
STRÖMBÄCK, Uppsala, eller till redaktionssekreteraren förste arkivarien MANNE
ERIKSSON, Landsmålsarkivet, Uppsala.
På grund av de väsentligt höjda tryckningskostnaderna ombedjas bidragsgivarna
att insända endast fullt tryckfärdiga manuskript. Högst två korrektur kunna lämnas till författarna. I andra korr. må ej ändring mot MS företagas.
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