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Sex årtionden med ULMA
Högtidsföreläsning vid ULMA:s 75-årsjubileum den
9 april 1989
Av Folke Hedblom

En dag i maj 1931 samlades vi, några tiotal unga studerande i nordiska
språk, i dåvarande seminarielokalen invid Gustavianum. Det var terminens sista kurs för nybörjare i ämnet, och den hölls av professor Herman
Geijer, föreståndare för Landsmålsarkivet.' Den avsåg främst utbildning
av upptecknare av dialekter och folkminnen, och dess huvudämne var
landsmålsalfabetet och dess rätta bruk. Än fanns det gott om vad vi
kallade bondestudenter, de som var uppvuxna på landet i miljöer där det
gamla folkmålet ännu var i levande bruk, särskilt i umgänget med de
äldre generationerna.
Snart stillnade det glada sorlet kring seminariebordet, och in trädde en
äldre herre, som redan genom sitt yttre drog allas blickar till sig. En
reslig gestalt, kraftigt byggd, lätt framåtlutad, med snarast fyrkantig
ansiktsform, brunt hår som i ostyriga lockar täckte pannan och ögon som
syntes sända en forskande blick mot var och en av oss. Men när han bröt
tystnaden, hörde vi en mjuk, nästan viskande, vacker röst, som tycktes
vittna om en djupt kultiverad personlighet. Ingen kunde förbli likgiltig
vid mötet med honom.
Han inledde sammankomsten med en — som vi tyckte — ofattbart
djupsinnig betraktelse över konsten att uppfatta och uppteckna talat
språk, en så svår konst att knappt någon människa helt lyckats med den.
— Men den känsla av modlöshet som då hotade att gripa tag i oss
förbyttes hastigt i sin motsats, sedan han vid svarta tavlan börjat gå
igenom landsmålsalfabetets tecken, och vi fick komma fram och ge
exempel från våra respektive hemmadialekter. Plötsligt framstod han
som en öppen, gladlynt och älskvärd person, livligt intresserad för var
I En huvudkälla till ULMA:s historia är dess i SvLm tryckta årsberättelser, årgångarna
1915-1976. Om Geijer se bl.a. Lundell m.fl. i SvLm 1938 s.5ff., D. Strömbäck i SvLm
1941 s.5ff., 1964 s.8ff., Kungliga Gustav Adolfs Akademiens Minnesbok 1942-57
s.38-42.
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J. L

Herman Geijer. Teckning av Nils Tiberg,
1929.

och en av oss, och med en förbluffande kunskap om vars och ens
målföre. Han fängslade oss; man började rent av känna sig betydelsefull i
hans sammanhang.
Ja, förvisso var han en ovanlig människa, som inte lätt låter sig
beskrivas, geni och charmör, handlingskraftig och framsynt, men också
världsfrånvänd, grubblande och självrannsakande, ett ingenium med en
rad lysande, men också motsägelsefulla egenskaper. Med något av demonisk kraft kunde han rycka sin omgivning med sig, professorer och
studenter, statsråd och riksdagsmän.
Född i Dalarna 1871 men uppvuxen i Stockholm, kom han i Uppsala
snart i beröring med den s. k. landsmålsrörelsen bland studenterna. Men
den var då på upphällningen och hade efterträtts av fältforskningsorganisationer, som bättre motsvarade den nyare språkvetenskapens krav, och
med ledande gestalter som Adolf Noreen, J. A. Lundell, Otto von Friesen och, något senare, Bengt Hesselman. Men Herman Geijer gick sin
egen väg. Han styrde sina steg norröver, mot trakter där talspråket
alltjämt behöll ursprungligare, forntrogna drag. Som fri student fotvandrade han — månader i sträck — »utan klocka och almanack» (SvLm
1938:14) i byarna i västra Jämtland och övre Ångermanland, lyssnande
och frågande, obunden av andras schabloner och frågelistor. Han bodde
i gårdarna och vann människors förtroende och intresse. Han lyssnade
till ljudskick och grammatik, till ordens och meningarnas skiftande former och betydelser i växlande sammanhang. Han observerade med
skärpa och inlevelse på ett sätt som knappast någon annan vid den tiden.
Han var långt före sin tid. Men av yttre framgång och av akademisk
karriär var han helt ointresserad.
1 Uppsala växte samlingarna av uppteckningar alltsedan 1870-talet,
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förvarade på nationsvindar, i privatbostäder och på andra olämpliga
ställen. Geijer nämnde en gång för mig, att vad som slutgiltigt framkallade hans beslut att söka bilda ett centralt arkiv, var att han händelsevis
fick se hur en av lärarna i nordiska språk förvarade oersättliga samlingar
hemma hos sig! Geijers beslut blev verklighet när institutionen Landsmålsarkivet i Uppsala (som den tidigast kallades) trädde i verksamhet
från den 2 januari 1914, stödd på ett årligt riksdagsanslag av 7 500 kr., till
löner, resor, material och allt annat.
När jag våren 1932 trädde in i arkivets lokal, arbetade man där på
artonde året. Utrymmet var begränsat till två rum, under fyra låga valv,
en trappa upp i Carolinas mellanvåning. Den gav ett omedelbart intryck
av kasematter i en fästning från 1600-talet. Där arbetade samtidigt ca ett
dussin personer, 6 å 7 timmar varje dag, inklämda mellan skåp, hyllor
och bord, delande på en minimal luftvolym. Den krävde flitigt öppnande
av fyra små fönstergluggar under taket. Geijer själv rymdes i regel inte
där; han ledde det hela från sin bostad i det lilla huset som ännu ligger
kvar, snett emot Carolinas huvudingång. Men i denna otroliga trängsel
hade man redan uträttat stora verk.
Strax inom dörren fanns västgötaavdelningen med sitt stora ordboksskåp. Där satt den stillsamt glade och vänfaste Johan Götlind 2 med sina
tre excerpister som förde in fältanteckningar från Västergötlands över
400 socknar på stora samlingskort. Götlind var född och uppvuxen på
sina fäders gamla gård i Vilske härad. Han var en hängiven västgötapatriot. I nästa bås fanns Lars Levander 3 med sina unga medhjälpare (bland
dem, några år senare, Stig Björklund). Levander var uppväxt i centrala
Stockholm men skickades av sin lärare, den store Adolf Noreen, direkt
till den undangömda byn Åsen i Älvdalens socken i Dalarna, där han
skulle fortsätta Noreens eget påbörjade arbete med det åldrigaste och
utåt svårbegripligaste av våra gamla tungomål. Den i umgänget lättsamme Levander beundrade vi särskilt för hans otroliga förmåga till koncentration och precision i sitt dagliga arbete, inte bara under dagens timmar
utan också dess minuter! Det stora etnologiska arbetet Övre Dalarnas
bondekultur skrev han i tjänstelokalen på kvällarna, mellan klockan sex
och tio minuter i nio. Och detta i åratal!
I samma rum dvaldes också folkminnesavdelningen, igångsatt ett par
år tidigare av Geijer och Götlind. Nu hade den fått en ny, heltidsanställd
ledare, dr Åke Campbel1,4 folklorist och kulturgeograf från Lund, fylld
av entusiasm för sina uppgifter. Hans medhjälpare var Ella Odstedt,5 en
Om Götlind se bl.a. M. Eriksson i SvLm 1939 s.46ff.
Om Levander se bl.a. D. Strömbäck i SvLm 1951 s. 52ff.
4 Om Campbell se bl.a. R. Broberg i SvLm 1958 s. 170ff.
5 Om Odstedt se F. Hedblom i SvLm 1967 s. 106ff.
2

3
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Interiör från ULMA:s första lokaler i Carolina. Fr. v. ses Gerda Grape, Lars Levander,
Herman Geijer (i bakgrunden), Manne Eriksson, Johan Götlind och Dagmar Holmkvist.
Foto: Goodwin 1930.

intelligent och energisk autodidakt med rötter i Ångermanland. Hon blev
med åren känd som en av sin tids skickligaste upptecknare av folkminnen. Just då arbetade hon med embryot till det som nu är den stora
realkatalogen över alla arkivets samlingar med halva miljonen registerkort. Katalogsystemet, i princip avsett att täcka alla relevanta yttringar
av mänsklig kultur, utarbetades främst av Sven Liljeblad, då docent i
folkminnesforskning i Lund, nu 90-årig professor i indianernas språk och
folkkultur i Nevada, USA. Systemet har fått tjäna som mönster i många
länder.
I det inre rummet, inklämt bakom dörren, fanns östgötaordbokens
svängbara kortskåp, där Natan Lindqvists medarbetare måste sitta i
omgångar, på den enda stolen! Rummet upptogs i övrigt av huvuddelen
av samlingarnas skåp och hyllor, där kanslipersonalens tre å fyra biträden trängdes i gångarna under Manne Erikssons6 och Dagmar Holm-

6

Om M. Eriksson se F. Hedblom i SvLm 1974 s. 67ff.
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Åke Campbell. (Ur Arctica. Essays presented to
Åke Campbell 1.5.1956.)

kvisti ledning. Dagmar var en medelpunkt i arkivet, levande lexikon
över alla samlingar, ovärderlig vän för generationer av forskare. Då hon
pensionerades efter 47 tjänsteår, belönades hon av Konungen med Vasamedaljen i guld. — Om Manne Eriksson gällde något liknande. Under mer
än 35 år blev han ett slags ryggrad inom institutionen. Otroligt mångkunnig, var han den som skulle bestyra det mesta för de flesta. Han svarade
för förvaltning och personal, bibliotek och publicering och var under
skilda perioder ställföreträdande chef.
Det fanns två viktiga undersökningsledare som inte rymdes inom
lokalen. Den ene var Herbert Gustavson,8 författare och redaktör för två
berömda gotländska ordboksverk, det senaste färdigtryckt 1986, strax
efter hans 91-årsdag. Den andre var Nils Tiberg, som vid sidan av sin
lärartjänst var ledare av undersökningen av de svenska folkmålen i
Estland och i Gammalsvenskby ,9 vid stranden av floden Dnjepr i Sydryssland, dit estlandssvenska bönder tvångsförflyttades på 1780-talet.
Men de behöll sitt svenska folkmål och sin lutherska religion. År 1929
överflyttades de till Sverige. När de flesta estlandssvenskarna 1944
flydde över havet till Sverige, fick Tiberg upprätta en egen avdelning
med kraftigt ökade resurser och fler medarbetare.
Det var en väl utbyggd och stabiliserad forskningsinstitution som jag
mötte 1932. Energiskt och målmedvetet hade man använt tiden sedan

Om D. Holmkvist se F. Hedblom i SvLm 1973 s. 125.
Om H. Gustavson se M. Källskog i SvLm 1986 s.101.
9 Om estlandssvenska avdelningens grundande se SvLm 1945 s. 155 f. och 1946 s. 179f.
Om N. Tiberg se Bergfors—Gustavson i SvLm 1981 s. 68 ff.
7

8
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Dagmar Holmkvist hyllas av Dag Strömbäck och Folke Hedblom med anledning av att hon
tilldelats Vasamedaljen i guld. Foto: Wolter Ehn 1968.

starten 1914. Insamlingsorganisationen genom utsända studenter och
bofasta ortsmeddelare fungerade bra. På disken i Carolinavestibulen
möttes vi varje morgon av en stor hög bruna kuvert från upptecknare
runtom i landet. Till ledning för dem fanns redan 35 tryckta frågeböcker
av språkligt-etnologiskt innehåll.
Det är mig inte möjligt att här i dag ge en — om än aldrig så kortfattad —
historik över arkivets verksamhet under den långa tid jag själv fått vara
med. Jag får nöja mig med att ge några hållpunkter, några glimtar av
händelser och personer som jag särskilt minns, och som, under varje
årtionde, satt sin prägel på vårt arbete.
I början av 30-talet blev man inom arkivet starkt engagerad i en ny
forskningsmetod, som gjorde sig gällande inom både språkvetenskap och
folklivsforskning i Europa. Genom kartläggning av enskildheter i traditionsmaterialet, över större geografiska områden, kunde man ge problemen en ny belysning enligt det välkända programmet »Wörter und
Sachen», ord och sak. Arkivet, med sin dubbla funktion av arbetscentral
för både dialekt och folkminnen och sin goda kontakt med både nordisk
och kontinentaleuropeisk forskning, kom att spela en framträdande roll i
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Nils Tiberg.
Foto: Wolter Ehn 1964.

denna nya uppgift.1° Själv tog Herman Geijer upp August Strindbergs
bekanta försök att genom kartläggning av benämningar och läsningar i
fråga om Maria nyckelpiga försöka fastställa vårt lands gamla kulturområden. Men Geijers grundlighet gjorde att arbetet svällde ut över hela
Europa och det hann inte bli tryckt före hans död. Han skickade ut sitt
manus, så att säga »på remiss», till olika länder, och när jag reste till
Berlin 1936 hade jag Geijers uppdrag att gå upp på den berömda kartinstitutionen Atlas der deutschen Volkskunde för att fråga om det fanns
där! Nej då, det hade gått vidare till Marburg eller Zärich eller Freiburg
eller någon annanstans. — Men nu finns det här hos oss, flitigt utnyttjat
av forskare från skilda håll. En viktig inspirationskälla för oss dessa år
var den berömde germanisten och kulturforskaren Theodor Frings i
Leipzig, då vida känd för sitt banbrytande verk Germania Romana, 1932.
Han besökte oss upprepade gånger, sista gången efter andra världskrigets slut.

le Om kartläggningsverksamheten på 1930-talet se Campbell—Nyman i Atlas över svensk
folkkultur 11:2 s. 18 ff.
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J. A. Lundell. Foto: Lars MadAn
1939.

Geijers närmaste medhjälpare i kartverksamheten var Campbell, som
med sin entusiasm och sina många internationella kontakter blev drivande kraft i hela det europeiska samarbetet, tillsammans med dåvarande
intendenten vid Nordiska museet Sigurd Erixon, som själv tillhörde
arkivets styrelse. De utarbetade tillsammans med arkiven i Lund och
Göteborg en speciell kartfrågelista, som snabbt skulle ge ett brett utgångsmaterial. Men brådskan var för stor och svaren krävde tidsödande
kompletteringar. Under loppet av 40-talet kunde emellertid vår medarbetare D. 0. Zetterholm publicera en rad kartor över äldre husdjursbenämningar m. m. Ansvaret för verksamheten övertogs senare av Gustav
Adolfs Akademien som, i samverkan med arkivet, kunde publicera den
folkloristiska atlasdelen, 1975, genom Asa Nyman. (Campbell var då död
sedan 20 år.) — Från vår nutida utsiktspunkt kan vi se detta inslag i vårt
arbete från 30-talet som en av föregångarna till nutidens stora, alleuropeiska, språkliga atlasföretag ALE, som också har sitt svenska arbetscentrum förlagt till ULMA.
1935 kom att bli ett betydelsefullt årtal i ULMA:s historia. Att i skrift
kunna fånga fritt löpande tal hade allt ifrån början varit en av de svåraste
och vanskligaste uppgifterna för dialektupptecknaren. Det insåg J. A.
Lundell, själv en av de största textupptecknarna, redan på 1880-talet."
När Thomas Edisons vaxrullefonograf presenterades, fäste han stora
förhoppningar vid den. Den användes här i Uppland för dialektinspel11 Om Lundell som textupptecknare se SyLm banden III och IX samt M. Eriksson i SyLm
1946 s. 32 ff.
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Manne Eriksson.
Foto: Goodwin 1930.

ning redan 1897, troligen det tidigaste tillfället i Europa, men dess
tekniska kvalitet blev en besvikelse. Först i början av 1930-talet kom den
moderna grammofoninspelningen, där talet på elektrisk väg överfördes
till en lackskiva. Geijer och Manne Eriksson såg till att arkivet våren
1935 fick köpa ett av de allra första exemplaren i Sverige av en bärbar
apparat. Ett nytt skede i framställningen av dialekttext tog sin början,
och man satte i gång med entusiasm och energi. Självfallet var apparaten
lika värdefull för folklorister och folkmusikforskare. Nu blev det bråttom
— det gällde att hinna få med den äldsta generationens språk, betonade
Geijer» Här fick man ju lysande möjligheter till bl. a. exakt fonetisk
analys, oberoende av upptecknarnas växlande förmåga att hantera landsmålsalfabetet. Redan samma sommar skickade man ut upptagningsexpeditioner, från Norrbotten i norr till Östergötland — Västergötland —
Dalsland i söder, och vidare in i Bohuslän i samverkan med Institutet för
ortnamns- och dialektforskning i Göteborg (professor Lindroth och docent Janz&I). Sommaren 1937 inspelade Manne Eriksson, på uppdrag av

12 Om de tidigaste grammofoninspelningarna se Geijers årsberättelse i SyLm 1935 s. 38ff.,
1936 s.62ff. och 1937 s.95 f., 130.
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Folklivsarkivet i Lund, en spelmansstämma i Höör i Skåne, och för
Landsmålsarkivet där reste jag själv våren 1939 och hösten 1940, tillsammans med kollegerna Ingers och Hedström, i Skåne och Halland. Eftersom vi inte hade några egna bilar innebar verksamheten överallt betydande fysiska ansträngningar!
Denna samverkan med de syd- och västsvenska arkiven utbyggdes
ytterligare med nästan årliga expeditioner, efter tillkomsten av våra
specialbyggda inspelningsbilar för grammofon resp. ljudband, under de
följande årtiondena. Själv tillbragte jag under arbetsåret 1946-47 109
dagar som »grammofonluffare» runtom i landet.
30-talets senaste år och 40-talets början medförde stora förändringar i
arkivets arbete. Den 1 november 1938 pensionerades Herman Geijer
efter 25 år som arkivets ledare. Till grundläggarna hörde också J. A.
Lundell, som avled i januari 1940, vid 89 års ålder alltjämt styrelsens
energiske ordförande, oavbrutet sedan 1914, och alltjämt redaktör för
Svenska landsmål, vars årgång 1939, den 62:a från början, låg klar i
ombrutet korrektur!
Glädjande var att våra arkiv från den 1 juli 1939 hade förstatligats och
fått fasta tjänster på riksstaten. Men glädjen blev kort. Två månader
senare utbröt andra världskriget och snart följde vinterkriget i Finland;
vi fick krigsfaran inpå våra knutar och en del av våra anslag drogs
omedelbart in. Pengarna måste gå till försvaret. Den 9 april 1940 — 49 år
sedan i dag — ockuperades Danmark och Norge över en natt av den tyska
krigsmakten. Våra uppgjorda evakueringsplaner sattes i verket; packningen av viktigare samlingar började samma dag. Det var påfrestande
dagar, och de blev för mycket för Johan Götlinds svaga hälsa; han avled
den 11 april. Därmed sattes också punkt för det långt komna arbetet på
västgötaordboken. Men Götlinds grammatik låg redan i korrektur och
kunde senare fullbordas av hans vän Samuel Landtmanson. — I de
dagarna försvann många av oss hastigt till annan sysselsättning i landets
gränstrakter!
De närmaste åren såg ut att bli en isoleringens och fattigdomens tid för
vårt ULMA. Men den 1 september blev läget genast ljusare, när den nye
chefen Dag Strömbäck tillträdde sin tjänst. Han var inte obekant för oss.
Han hade varit Geijers medhjälpare åren omkring 1920 och senare under
tio år redaktör vid Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund, dessutom i två omgångar professor vid det bekanta University of Chicago. Vi
fick en erfaren, inspirerande och entusiasmerande ledare, som hade för
arkivet värdefulla förbindelser både inom och utom landet. Han framstod snart som vars och ens gode vän och erfarne rådgivare.
Men arkivets situation var då den, att pengarna var nästan slut men
institutionens arbetskapacitet fanns i behåll. Det gällde nu att finna
uppgifter som kunde finansieras från andra håll än statens. Ett dittills
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försummat forskningsområde var den muntliga folktraditionen inom de
svenska städerna. Genom Strömbäcks och Campbells ansträngningar
kunde man utverka stöd från både lokala myndigheter och enskilda
donatorer, och så gick man till verket. Arbetet kom snart att ledas av en
ny medarbetare, fil. mag. Richard Broberg, värmlänning. Han visade
stor skicklighet i denna sin uppgift och resultatet blev mycket gott. I3
Brobergs djupa förtrogenhet med språk och folkliv i sin hemprovins
kom dessutom att aktualisera frågan om en språklig-folkloristisk intensivundersökning av Värmland i stil med landskapsundersökningarna av
Dalarna och Västergötland. En stabil ekonomisk grund för företaget
lades genom en s. k. tiggarresa genom Värmland 1944 av Dag Strömbäck
och hans vän professor Erik Noreen, som, liksom sin far, hade djupa
rötter i landskapet. Nu började en omfattande insamlings- och bearbetningsverksamhet, som under de följande tio åren ledde till att Värmland
blev ett av de i våra samlingar bäst representerade landskapen. Broberg
redovisade resultaten i en rad framställningar i tryck. Själv av värmlandsfinsk släkt ägnade han sig också åt landskapets finska bosättning och
folkliga kultur. Hans sista stora, sammanfattande verk i det senare
ämnet, berörande hela Mellansverige, färdigtrycktes bara kort tid efter
hans bortgång i mars ifjol.
Ungefär samtidigt med Värmlandsundersökningen, 1943, sattes ett
annat företag i gång. De uppteckningar rörande det lapska språket och
lapsk folkkultur som sedan länge hade gjorts av professorerna K. B.
Wiklund och Björn Collinder och deras medhjälpare, förvarades i
ULMA. I senare tid hade samlingarna kraftigt vuxit genom nya uppteckningar av bl. a. Israel Ruong, Harald Grundström, Gustav Hasselbrink,
Tryggve Sköld och Bo Wickman samt dessutom av en mängd grammofonupptagningar av både tal och sång, den bekanta lapska jojkningen. Det
var dags att inrätta en särskild lapsk avdelning med de fyra sistnämnda
som närmaste medarbetare under Collinders överinseende." Också i
detta fall täcktes kostnaderna med pengar utanför statsanslaget. Om de i
sanning storartade resultat som åstadkoms, vittnar våra största svenska
verk inom lapsk lexikografi, det senaste, Gustav Hasselbrink, Södlappisches Wörterbuch i tre digra band, slutfört i Sven Söderströms regi.
Därtill kommer de i arkivets skriftserie publicerade jojkarna, utgivna i
samverkan med musiketnografisk expertis. (Vi har ca tusen jojkar i vår
fonogramsamling.)
Så är vi redan inne på 1950-talet. I början av år 1950 avled Lars
Levander, och hans mångårige medarbetare Stig Björklund övertog hela
13 Om stadsundersökningarna se SvLm 1943-44 8.329 och i 1) Svensk folkkultur. Rapport
från Atlas över svensk folkkultur. Okt. 1939—Aug. 1941. ULMA 9243a. (Maskinskr. fol.)
Om lapska avdelningen se D. Strömbäck i SvLm 1945 s. 156f.
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ansvaret för Dalmålsordboken. Han kunde ca tio år senare börja tryckningen av detta arkivets största ordboksföretag. Årtiondet medförde
också en betydligt ökad verksamhet i övre Norrland. Med grammofonbilen, och från 1956 bandbilen, verkade vi däruppe mest varje år, alltifrån
samiskan och finskan längst i norr. En samling tornedalsfinska dialekttexter trycktes i Svenska landsmål, vol. B. 64. Norrlands svenska dialekter och folkliga tradition hade en framskjuten plats i vårt arbete alltsedan
Herman Geijers tid. Men för att kunna utvidga verksamheten var vi
beroende av lokalt ekonomiskt stöd. I böljan på 50-talet visade det sig,
att detta lämpligen lät sig göra i samverkan med den krets i Umeå som då
hunnit rätt långt i sin strävan att där upprätta ett universitet. Gemensamt
grundade vi 1953 ett institut kallat Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland (förkortat FFÖN),15 i närmaste samverkan med
ULMA och med lokal i Länsmuseet, som uppläts av landsantikvarie
Westin. Från vår sida ställde vi utan begränsning vår erfarenhet, våra
samlingar och vår arbetsorganisation till det nya institutets förfogande.
Med det finansiella stöd som FFÖN då kunde utverka från kommuner,
kraftverksbyggare och andra kunde vår fortsatta medverkan i Västerbotten och Norrbotten kraftigt utökas under de följande åren fram till
universitetets grundande i Umeå.
Från svensklärarhåll fick vi redan på 40-talet påstötningar om att man
vid skolorna gärna ville få prov på våra inspelade dialekttexter att
användas som illustrationsmaterial i den högre undervisningen, och 1957
publicerade vi på tre vanliga, pressade grammofonskivor serien Svenska
folkmål, bestående av 37 autentiskt inspelade texter från olika landskap.
Det var ett för fonogramavdelningen rätt långdraget och mödosamt
arbete. Det utfördes i samverkan med övriga arkiv och med Sveriges
Radios Tekniska avdelning.
50-talets utökade ljudupptagningsverksamhet16 vållade oss också en
rad problem av teoretisk art, vid avlyssning och transkribering, som vi
de åren försökte klara ut tillsammans med våra vänner fonetikerna,
främst i Uppsala och Stockholm, och som vi också redogjorde för i
utländska tidskrifter. — Vår verksamhet började då bli känd bland språkmän, fonetiker, folklivs- och folkmusikforskare nere på kontinenten, och
fonogramavdelningens ledare inbjöds till konferenser i Westfalen, Wien
och Strasbourg åren 1958, 1959 och 1961, med deltagare från en rad
länder i Europa och även Amerika. Uppsalarepresentanten fick i uppdrag att utarbeta en redogörelse för vårt sätt att arbeta. Den trycktes på
Om inrättandet av FFÖN se SvLm 1956 s. 164.
En översikt över ljudupptagningsverksamheten finns i SvLm 1977-78 s. 114ff. »Fonogrammet 100 år» av F. Hedblom. Se även uppsatsen »Om avlyssning och utskrivning av
dialekttexter i fonogram. Några erfarenheter och problem» i Nysvenska studier 47 (1967).
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Folke Hedblom i arkivets senare lokaler i Carolina. Foto: Uppsala-Bild 1958.

engelska 1961 och delades ut vid mötet i Strasbourg.I7 En planerad ny
konferens i Uppsala och Stockholm följande år kom inte till stånd. Ett
annat, för oss viktigare projekt, blev plötsligt aktuellt.
1960-talets början kom att präglas av vårt i särklass största inspelningsföretag. Redan när Dag Strömbäck tillträdde chefsposten 1940, då
han kom nästan direkt från Chicago, hade vi diskuterat att resa över till
Amerika för att spela in de ofta mycket konservativa dialekter som då
Den redogörelse som lämnades till fonogramkonferensen i Strasbourg är tryckt i SvLm
1961 s. 51 if.
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ännu talades där av äldre svenska immigranter och deras barn och
barnbarn, men som ingen numera kunde ge oss något närmare besked
om. Det var först under senare delen av 50-talet, då Vilhelm Mobergs
amerikaromaner kommit ut, och hans sätt att återge emigrantsvenskan
starkt ifrågasatts från språkvetenskapligt håll, som de finansiella möjligheterna öppnades för oss.18
I mars 1962 körde vi vår inspelningsbuss ombord på amerikabåten i
Oslo. Det var nästan kusligt spännande; vi visste ju praktiskt taget
ingenting om det verkligen fanns något av värde för oss att få därute.
Perspektiven här hemifrån var ju snävt inriktade på att jaga konservatismer i amerikasvenskan. Det var först senare som tvåspråkighetsperspektiven kom in i diskussionen här hemma. Men resan gick bra, bara vi lärt
känna landet och fått de rätta personliga kontakterna på olika nivåer. En
ovärderlig hjälp vid starten fick vi av professorsparet Gösta och Karin
Franzén i Chicago. Vi gjorde nya långresor åren 1964 och 1966 och
genomkorsade landet, från Canada i norr till Texas i söder och från kust
till kust. — Utan Torsten Ord&ts' tekniska skicklighet och hängivna
personliga intresse hade dessa — både psykiskt och fysiskt — krävande
företag svårligen varit möjliga att genomföra. — Och resekostnaderna
drabbade inte arkivets kassa; för dem svarade olika fonder i Sverige.
Resan 1966 betalades helt från Amerika. Vårt amerikaföretag ledde
under de följande åren till efterföljd, både i våra grannländer och i länder
längre bort.
Måhända har jag här uppehållit mig för mycket vid just inspelningsverksamheten under bortåt 40 år. Den har — naturligt nog — utåt varit den
mest spektakulära sidan av vårt arbete. Men vi får inte glömma att
medan skivor och band snurrade långt bort i Sverige och västanhavs, så
pågick här hemma det goda, kunniga och ansvarsfulla vardagsarbetet vid
skrivbord och ordboksskåp, i register och samlingar. Det var det som var
förutsättningen för våra utsvävningar »utomhus».
Vid arkivets jubileum för 25 år sedan sades det, med viss rätt och icke
utan stolthet, att ULMA:s samlingar då representerade ett verksamhetsområde som sträckte sig från stranden av Dnjepr i öster till Mississippi i
väster, numera västerut till Amerikas Stillahavs-kust. Detta må i varje
fall kunna få illustrera den stora spännvidden i arkivets olika uppgifter
och företag åren igenom. Initiativen har på olika sätt givit sig själva, allt
eftersom nya möjligheter yppat sig, personligt och ekonomiskt. Allt är
inte förutsägbart genom femårsplaner och långtidsprognoser! Det kan
kanske också sägas att institutionens uppgift, som alltifrån början beto-

18 Redogörelser för amerikaexpeditionerna av F. Hedblom finns i SvLm. Se förteckning i
SyLm 1977 s.81.
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Herman Geijer (i mitten) på Skye, Hebriderna, 1937, tillsammans med makarna Edit och
Sigurd Erizon. (Jämför Svenska landsmål 1938 s.32 och 53f.) Foto: Nordiska museet.

nats vara nationell, — »en nationell hedersak» har det sagts i högtidliga
sammanhang — också har kommit att bli internationell.
När jag nu ser tillbaka på vår institutions förkovran och växt under
mer än ett halvt århundrade, är det slående att dess öden i så hög grad
kom att formas och präglas av två, ovanliga, rikt utrustade personligheter, Herman Geijer och Dag Strömbäck, sinsemellan mycket olika.
Deras särskilda egenskaper och erfarenheter och den ställning som de
hade inom dåtidens humanistiska vetenskap och kultursamhälle blev av
avgörande betydelse. Om Geijer som grundare och nydanare är redan
talat. Om Dag Strömbäcks ovanliga kapacitet vittnar, i yttre måtto, bl. a.
att han, under i stort sett samma tidsperiod — utom de båda tjänsterna
som arkivchef och aktiv universitetsprofessor — förmådde vara preses i
två akademier, Vitterhetsakademien och Gustav Adolfs Akademien, där
han genomförde viktiga förändringar i organisation och arbete. Om hans
personliga utstrålning och värmande, ljuslynta charm vittnade bl. a. förre
ecklesiastikministern Ragnar Edenman vid Dags bortgång: »När Dag
Strömbäck kom till departementet, kom han ju oftast som supplikant för
att be om vår hjälp i någon angelägenhet. Men, bara han trätt in i
rummet, var det han som var huvudpersonen; vi andra fick känna oss
tacksamma för att han lät oss få vara med och hjälpa till i den Stora
Saken!» — Ett motsvarande minne berättade Sigurd Erixon från ett besök
i departementet tillsammans med Herman Geijer. Ministern blev så
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fängslad av Geijers person och visa ord att han inte märkte hur timmarna
gick. Först när kvällsmörkret lägrat sig över rummet och den siste
vaktmästaren hörts smälla igen ytterdörren, reste sig ministern och
betygade sin tacksamhet över att få vara med! — Geijers framtoning vid
detta tillfälle liknade mest en ormtjusares, menade Sigurd Erixon!
Också många av de medarbetare som dessa ledare omgav sig med, var
särpräglade personligheter. Av dem krävdes ingen sådan likriktning, som
lätt kan förkväva goda initiativ. De hade stor frihet att själva utveckla de
uppgifter som de helt och fullt gav sig hän åt, utan att den gemensamma
helheten eftersattes. Utomstående betraktare kunde väl någon gång kalla
dessa, till synes besynnerliga personer, för »monomaner», »vurmar»,
»hembygdsromantiker» eller något annat, men de kunde uträtta väldiga
verk! Motsättningar kunde helt naturligt förekomma, men de blev aldrig
av allvarlig art. För dessa människor kom uppgiften först; det materiella
var ett sekundärt bekymmer.
Det märkvärdiga var att denna deras inställning smittade av sig också
på de, oftast yngre, arbetskamrater som svarade för den praktiska,
kanslibetonade, sidan av arbetet. Även de greps av samma anda. Något
som omedelbart gjorde ett starkt intryck på mig, när jag kom som
nybörjare på ULMA, var just den atmosfär av gott kamratskap, hjälpsamhet och förtroendefullt samarbete som över lag rådde mellan äldre
och yngre medarbetare. Och trots usel lön, oviss pension, osunda arbetslokaler etc. blev de kvar inom denna fasta arbetsgemenskap, som vår
tidigare nämnde tyske vän prof. Frings en gång kallade »Die ganze, gute
Land småls-Archiv-Familie ».
Det senare 60-talets övergång i 70-talet var, till det yttre, en tid av
genomgripande administrativa omstöpningar och ovisshet inför framtiden. Efter en mer än femårig utredningstid tillkom organisationen
DOVA, som för ULMA: s del innebar starkt förändrade betingelser och
arbetsformer. Stororganisationernas och datorernas tidevarv hade
börjat. — Då var också min tid som ULMA:s närmast ansvarige tjänare
snart till ända, och jag fick övergå till stillsammare sysslor inom arkivets
ram. — Om vår institutions öden under 70- och 80-talen må mina båda
efterträdare Erik Olof Bergfors och Sven Söderström bära sakkunnigt
vittnesbörd.
Här står vi nu — vid 1990-talets ingång — med våra fyllda lador. Väldiga
arbetsuppgifter för publicering och tillgängliggörande för forskare och
övriga intresserade förestår. Uppgifterna kan i nutiden genomföras med
nya instrument och en för de äldre av oss ofattbar snabbhet och effektivitet.
Vid våra anslagsäskanden under senare årtionden har vi ofta mötts av
frågan: »Ni har länge sagt att dialekterna dör, är dom inte döda än?» Jag
vet bara ett fall där man kan besvara frågan med enkelt »jo»: ameri-
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kasvenskan. Men hur är det i övrigt? Är fältarbetet avslutat? Om inte,
hur skall det gå till under åren fram till hundraårsjubileet år 2014? Den
frågan gäller inte bara Sverige. Den skulle må väl av att Ni diskuterar
och belyser den på ett internationellt plan. Nu som förr drar vi nytta av
andras framsteg och misstag.
Själv är jag här endast som representant för ett »imperfektum», 'ofullbordad handling i förfluten tid'. Jag lyckönskar Er, som ännu är mitt
uppe i »presens activum»!
För min personliga del är jag djupt tacksam för att under så många år
ha fått verka i en tjänst, som jag också känt som mitt livs stora hobby. —
Jag önskar Er alla, som nu för arvet från Herman Geijer och hans
medkämpar vidare, att Ni lika helt och fullt som jag, skall få uppleva
arbetets glädje och lycka och känna Er hemma inom »Die gute Landsmåls-Archiv-Familie ».

Summary
Folke Hedblom, Six decades at the Institute of Dialect and Folklore
Research, Uppsala
At the conclusion of the Institute's 75th anniversary celebrations, Professor
Folke Hedblom, a member of the staff of the Institute since 1932, gave a lecture
with the above title. The Institute was set up as a state institution in 1914 by
Professor Herman Geijer, who was its director up to the end of 1938. One of the
main functions of the Institute was to gather lexical and grammatical information
about Swedish dialects, by means of systematic phonetic transcription in the
field. Considerable differences exist between the dialects of Swedish. Manuals
for collectors were produced and the foundations were laid for the major
dictionaries published by the Institute in more recent years. In 1928 a Department of Folklore and Ethnology was set up.
The 1930s saw the introduction of two new methods in the Institute's area of
work. In Scandinavia as on the continent, it became common at that time to map
both word geographical and folklore-related/ethnological phenomena according
to the `word and object' (Wörter und Suchen) principle. Each of these concerns
could shed light on the other in various ways. The other new method was of a
technica1 nature. The new electric recording technique, using acetate discs,
microphone and amplifier, made it possible to obtain exact recordings of continuous speech in dialect. The Institute acquired one of the first portable inachines in Sweden, and visits were paid to most parts of the country with this new
equipment during the first year (1935).
In the war years of the early 1940s, the Institute's work was impeded by a lack
of finance, government funds having to be devoted mainly to military defence.
However, the new director, Dr Dag Strömbäck, persuaded private individuals to
make large donations to support specific local studies. One such study was on
the oral history of a number of Swedish towns and cities. The biggest research
project of this kind, however, was an in-depth field study of both dialects and
folk culture in the province of Värmland. It took ten years to complete, and
produced impressive results.
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After the war, the Institute was able to extend its gramophone recording work
throughout Sweden, using a specially equipped car fitted with, among other
things, a generator powered by the car engine. In 1956 this car was replaced by a
microbus equipped with tape recording facilities.
The Institute also made recordings in the Saami- and Finnish-speaking areas of
northern Sweden, thus supplementing the large collections of manuscripts dealing with the country's Saami and Finnish dialects that had been held in its
archives for many years. In 1943 a department concerned with the language and
folk culture of the Saami was established, headed by Professor B. Collinder. This
department compiled and published two major dictionaries. With the help of
specialists on the ethnography of music, it also published some of the distinctive,
very archaic vocal music of the Saami. The Institute's sound archives contain
recordings of around a thousand different melodies (Saami jojk).
At the same time, close collaboration evolved with many European countries
on the tape recording of dialects and folk life. Conferences were held in Westphalia, Vienna and Strasbourg in 1958, 1959 and 1961. The Institute was asked to
prepare a manual for this work.
In the 1960s, the Institute' s recording activities were extended to North
America. Older Swedish immigrants and their descendants in various parts of the
United States and Canada still spoke very conservative Swedish dialects, exhibiting interesting interference from English. The tape recording microbus was
taken over to America in 1962, 1964 and 1966, and more than 400 seven-inch
tapes were recorded.
It has been said that the field work of the Institute has spanned from the
Russian River Dnieper in the east to the Pacific coast of America in the west. In
1781, Swedish-speaking farmers from Estonia established a village by Dnieper,
and their descendants still retained their Swedish dialect and their Lutheran faith
when they were brought over to Sweden in 1929. Their speech, too, has been
closely studied by the Institute.
In conclusion, the author emphasizes how much it meant for the Institute to be
headed for an uninterrupted period of 50 years by two prominent scholars,
Herman Geijer and Dag Strömbäck, who were also noted figures in Swedish
cultura1 life. He also emphasizes the importance of the excellent, trusting spirit
of co-operation which prevailed between older and younger colleagues, and
between scholars and office staff. Most of these people treated their work at the
Institute as their main task in life, despite very modest material benefits.

»Kärlek och halm i träskorna är
svåra att dölja»
En litteraturforskare inför folkminnena*
Av Lars Furuland

Vill du ge några glimtar från ditt ämne och särskilt från forskningsfält
nära ULMA:s intresseområden? — Så ställdes frågan inför arkivets jubileum 1989, och svaret måste bli jakande. Eller som ordspråket säger:
»Kärlek och halm i träskorna är svåra att dölja.»
Ja, det är inte lätt att undanhålla en hemlig kärlek. I varje fall är det
min erfarenhet, att inget ämne och vetenskapsområde är mer älskat än
det som man aldrig hann fram till under studieåren. Folklivsforskningen
lockade utanför den trygga magisterkombinationen inte minst tack vare
Landsmålsarkivet, denna skattkammare och fyndgruva. Arkivet och den
nordiska folklivsforskningen förblev för mig alltid en levande realitet,
förkroppsligad i Dag Strömbäcks resliga gestalt i det uppsaliensiska
vetenskaps samhälle som jag lärde känna på 50- och 60-talen. Och så har
arkivet tett sig åren igenom, även om jag inte kom att ägna mig åt den
typiskt svenska dubbeldisciplinen etnologi-folkloristik. Halmen fanns
där i träskorna, just som ordspråket säger. Den hemliga kärleken levde —
som den särskilda tillgivenhet man känner för en avhållen vän som man
inte får träffa så ofta. Man tröttnar inte på varann, än mindre blir man
osams.
Om ordspråket har fått ge anslaget så finns uppdraget i underrubriken
till föredraget: »En litteraturforskare inför folkminnena». Min forskningsbas har varit litteraturvetenskapen, där jag särskilt ägnat mig åt
litteraturens socialhistoria och försökt bidra till att uppodla det nya
forskningsfält som brukar kallas litteratursociologi. Bland talarna vid
jubileet representerar jag alltså de forskare utanför etnologi, folkloristik
och nordisk språkvetenskap, som emellanåt på ULMA söker och finner
källmaterial och litteratur för sina egna och sina studenters arbeten.
* Artikeln bygger på ett föredrag vid Dialekt- och folkminnesarkivets 75-årsjubileum.
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Vad är litteratursociologi?
Som fackterm och ämnesbeteckning är litteratursociologi föga använd
före de senaste decennierna. Innan jag går vidare behövs ett par ord om
denna specialitet inom litteraturvetenskapen, som ligger vida närmare
etnologin och folkloristiken än moderämnet och som har hämtat åtskillig
inspiration från de nämnda grannvetenskaperna.
Litteratursociologin är inte någon viss forskningsmetod utan helt enkelt en samlingsbeteckning för en intresseinriktning inom litteraturforskningen, som i skilda sammanhang begagnar sig av olika metoder och
teorier. Det är den vetenskapsgren som vill bedriva systematiska studier
av litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i
samhället.
En mer ingående ämnesdefinition och beskrivning får jag här lov att
avstå från, men ett par sakuppgifter om de uppsaliensiska litteratursociologernas sätt att arbeta måste i varje fall tillfogas. Vi brukar vara noga
med att markera, att vi vill behålla ett historiskt perspektiv på forskningsföremålen — även om materialsituationen för historiska studier kan
vara besvärlig. På Avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, grundad 1965, bedrivs t. ex. åtskillig
forskning, som kan kallas bokhistoria — ett vitalt forskningsfält internationellt under de senaste åren. Mellan vår inriktning och bokhistorien
som den vanligen bedrivs är skillnaden den, att en litteratursociolog
utöver att — som en bokhistoriker — intressera sig för bokens historia,
spridning och läsare, även söker förbinda sådana väsentliga forskningsuppgifter med analys av själva texten och dess budskap, inte sällan även
dess struktur och form. Litteratursociologin, som den utövas i Uppsala,
koncentrerar sig alltså inte enbart på att studera litteraturen som institution eller som kommunikationssystem. (På en del håll i utlandet har man
gjort denna avgränsning av det omfattande ämnet.) Tvärtom har det för
Uppsalainstitutionen tett sig viktigt att studera även den betydelsebärande texten — och givetvis då inte minst hur samhällsstrukturer framträder i
olika litterära verk.
Under första skedet av den nya specialinriktningens framväxt har
inflytandet från sociologiämnet varit betydelsefullt. Valet av beteckningen litteratursociologi, som är en internationell term — den finns på bl. a.
franska, tyska och engelska, förklaras främst av denna tacksamhetsskuld
till sociologin. För närvarande framstår dock de vetenskapliga kontakterna med etnologi, folkloristik, språksociologi, retorikforskning, socialoch mentalitetshistoria och socialantropologi som minst lika viktiga för
den fortsatta utvecklingen.
Litteratursociologerna kan (ibland med direkt anknytning till nämnda
ämnen eller subdiscipliner inom de samhälls- och beteendevetenskapliga
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områdena) lämna viktiga bidrag till analysen av olika litterära delinstitutioner genom tiderna: författarkår, förlag, bokhandel, kritik samt skilda
offentligheter och publiker. Men för Uppsalas litteratursociologer har
det även varit väsentligt — det skall än en gång understrykas — att knyta
an till forskningstraditioner inom de humanistiska ämnena, bevara sina
rötter i de vetenskaper som sysslar med texttolkning.

Litteraturforskning och litteraturpedagogik som
nationell uppgift
Under 1800-talet blev litteraturhistorien — framvuxen ur estetiken —
småningom allt fastare etablerad som universitetsdisciplin. Det ankom
då på professorer och docenter inom det nya ämnet att söka nationallitteraturens rötter i gångna århundraden. Detta var en uppgift som kunde
locka till anakronistiska skildringar av gestalter från flydda dar. De stora
diktarna uppfattades ofta som bärare av en nationalkänsla lik 1800-talets
— även om de verkat långt före det moderna nationalmedvetandets
födelse. Det blev ett viktigt åtagande för litteraturhistorikerna att demonstrera diktkonstens fosterländska anor genom att teckna det egna
landets litterära historia. Liknande förväntningar på genomförande av
nationella uppgifter inom forskning, universitetsundervisning och folkbildning ställdes ju även på den nordiska språkvetenskapen och folklivsforskningen och självfallet också på historieämnet under den epok, då
nationalmedvetandet konsoliderades och fördes ut till »folket».
För det ämne, som småningom kallades litteraturhistoria med poetik
och skulle svara för både estetik och historia, var det även en väsentlig
uppgift att tolka och värdera texter och författarskap. Verk och diktare
skulle inplaceras på tillbörliga platser i det litterära system som byggdes
upp under förra århundradet. För denna uppgift har kritik och essäistik
sedan tidigt 1800-tal fungerat som en allt effektivare separator, som
söker utvinna det allra värdefullaste ur det snabbt växande litteraturflödet. Därmed konstituerar kritiker och recensenter en litterär kanon av
elitverk, och det ligger i sakens natur att denna grupp av erkänd litteratur
blir mycket begränsad i förhållande till hela den växande produktionen
av skönlitteratur. De allra flesta litteraturhistoriker har också hållit sig
inom denna nationella kanon i sin forskning. Utgående från kritikens
urval kreeras sedan inom det litterära systemet — under ett växelspel
mellan kritiker och forskare — de ännu färre verk och diktare som
kommer att inta positionen som klassiker. Åtskilliga företrädare för
disciplinen litteraturhistoria/litteraturvetenskap har för övrigt varit verksamma inte bara som forskare och historiker utan också som dagskritiker.
Bland litteraturstudenter och även här och var bland ämnets egna
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forskare kan det vara klent beställt med självinsikten om disciplinens
traditionella nära anknytning till den nationallitterära institutionen. För
ämnesgränserna har detta ju haft avgörande betydelse, bl. a. på så sätt
att den för vårt kulturliv så viktiga översättningslitteraturen fortfarande
praktiskt taget lämnas därhän i litteraturhistoriska framställningar. (Fler
exempel på hur den nationella litterära institutionens regler och ramar
har påverkat den litteraturhistoriska forskningen lämnas nedan och särskilt i uppsatsens slutavsnitt.) Det är en angelägen uppgift för litteratursociologerna att hålla debatten levande om de estetiska vetenskapernas
ämnesområden och metoder.

Folklitteratur, folkrörelser och autodidakter
»Folkrörelserna och litteraturen» kallades ett projekt, som under slutet
av 60-talet och början av 70-talet upparbetades vid den litteratursociologiska avdelningen och som fått olika fortsättningar i form av individuella
forskningsuppgifter, ofta med nära anknytning till etnologiska frågeställningar. Sådana undersökningar från senare år har bl. a. gällt frågan, hur
den nationallitteratur, som det litterära systemet utvalde och som först
införlivades med den bildade medelklassens kulturarv, fördes ut i valda
delar till »folket». Mer målmedvetet skedde det först från mitten av
1800-talet, främst genom Läsebok för folkskolan, som blev epokgörande
med sin första upplaga 1868 (Furuland 1987). Betydelsefull för den
folkliga kulturen var ju redan tidigare psalmen och även annan folklig
sång, särskilt skillingtrycksrepertoaren, där också klassiker som Tegnér
var representerade (oftast utan namns nämnande).
Ett kulturhistoriskt och litteratursociologiskt källmaterial av betydande värde om de stora autodidaktgrupper, som under 1900-talets första
tre—fyra decennier tog steget över till intellektuella yrken, har nyligen
tillförts handskriftsavdelningen på Uppsala universitetsbibliotek genom
folkrörelseprojektet. Det är arkivet efter Svenska Allmogeförlaget
(Hembygdsförlaget) i Vetlanda, utgivare av hundratals skönlitterära böcker av självbildade författare som aldrig accepterades av de ledande
stockholmsförlagen. Vetlandaförlaget har också publicerat Svenska folkförfattare (1-3, 1928-1938), där en sannskyldig autodidakternas parnass
mönstras av verkets redaktion: förlagets allt i allo Jules Ingelow samt
redaktören och bokhandlaren i Trosa Iwar Nilsson. Svenska folkförfattare innehåller biografiska och bibliografiska artiklar om närmare sexhundra personer. Ett antal folkbildningsivrande lärare och andra med högre
utbildning finns med, men huvuddelen av den väldiga skaran är självbildade skribenter, praktiskt taget alla aktiva inom någon ideell folkrörelse.
Ett par författare i Svenska Akademien med självbildades väg till bildning och konst, den kända statarskolan i litteraturen osv, är bara den lilla
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synliga delen av det väldiga isberget av skrivande autodidakter, vilka
sökte etablera sig i det svenska litterära livet. Många av alla dessa
okända »folkförfattare» med skönlitterära ambitioner blev på sin höjd
registrerade på en eller annan rad i Svenskt författarlexikon eller den
årliga tryckkatalogen; det kan tilläggas att bägge verken också har en hel
del luckor vad gäller den provinsiella bokutgivningen. I arkivet efter
Svenska allmogeförlaget finns brev- och fotomaterial och en hel del av
de frågeformulär, som utgjort grundmaterialet för det omfattande arbetet
Svenska folkförfattare. Allmogeförlagets arkiv får sägas komplettera de
mycket omfattande kultursociologiska samlingar — av ännu större värde
för etnologer och litteratursociologer — som handskriftsavdelningen i
Uppsala ordnat upp efter folkbildaren Carl Cederblad och som är presenterade i en särskild skrift (Dahllöf 1981).
Endast en av de cederbladska undersökningarna kan här nämnas.
Åren 1928-31 genomförde Carl Cederblad med hjälp av folkskollärare
och skolbarn en inventering av mer än 3 000 boksamlingar i svenska
hem, även de fattigaste. Detta är, trots vissa metodiska brister, en unik
kunskapskälla och Cederblads resultat är numera utgivna av trycket i en
litteratursociologisk kandidatuppsats (Kristen son 1987).
Av intresse inte bara för litteraturforskare utan även för etnologer och
socialhistoriker är även bandinspelningarna från 1965-72 med närmare
sextiotalet svenska författare och journalister med anknytning till svenska folkrörelser. Intervjuerna utfördes av utsända från Avd, för litteratursociologi, främst Karl Elfred Kumm och Erik Gamby. Sedan fortsatte
Gamby med inspelningar av ett drygt fyrtiotal finlandssvenska skriftställare. Dessa aktioner var inspirerade av Folke Hedbloms inspelningar för
ULMA, och vården av banden anförtroddes redan från början åt Torsten
Ordeus på arkivet. Numera är materialet donerat till ULMA, där det
bäst kan förvaras och skyddas. Allmogens och folkets röster i ULMA:s
arkiv blev här kompletterade av utförligare personliga intervjuer med
många av dem som framträdde som folkets talesmän i liLteratur och
press. Nästan alla tillhörde vad Ivar Harrie kallat »de nya intellektuella»
(Harrie 1936) — självbildat folk som inte fått gå i den traditionella lärdomsskolan men ändå har tagit steget över till skrivbordsyrken och
konstnärskap av olika slag.
Forskningsledarnas och åtskilliga doktoranders resultat från 1965 och
framåt har kunnat tjäna som underlag för de sammanfattande litteratursociologiska kapitlen och notiserna av Lars Furuland och Bo Bennich-Björkman i den litteraturhistoria som är under utgivning, redigerad
av Lönnroth & Delblanc.
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Skönlitteratur som levandegör socialhistorien
Vad som står till buds för socialhistorikern, som vill studera förändring
över tid, är vissa materiella lämningar samt administrativa handlingar
och statistiska uppgifter hos olika myndigheter, industrier och föreningar. Jag har i en specialundersökning velat visa, att just skönlitteraturen
är en ovärderlig källa för studiet av vissa samhällsförändringar och valde
då elektrifieringens historia som mitt exempel (Furuland 1984). Såvida
forskaren har ambitionen att inte bara teckna huvuddragen av de eltekniska förändringarna och av distributionsföreningarnas successiva uppbyggnad och verksamhet runtom i landet utan även förstå människors
upplevelse av innovationen och förklara dess betydelse i deras vardagsliv, så krävs att han uppsöker nytt källmaterial, inte minst i folkminnesarkiv och samtida skönlitteratur.
För det mesta har människors upplevelser och erfarenheter av väsentliga förändringar i det dagliga livet bara uttryckts muntligt, och minnesuppteckningarna bildar här i många fall ett av socialhistorikerns viktigaste material, ännu alltför sällan anlitat utanför etnologiämnet. De övriga
skriftliga utsagor som en gång funnits har i regel varit privata, t. ex.
anteckningar i dagböcker och brev. Det allra mesta av detta är försvunnet i tidens ström och vad som finns kvar är svårt att spåra upp. Man får
verkligen leta med ljus och lykta — för att nu tillgripa ett bildspråk från
tiden före elektrifieringen.
Författare av romaner och memoarer, som varit tränade iakttagare
och därtill formuleringsskickliga, utgör verkligen en försummad källa
värd att ta vara på. Vid min undersökning av elektrifieringens betydelse
för enskilda människor och deras livssituation visade sig skönlitteraturen
vara den allra rikaste källan, medan etnologiska samlingar i detta fall gav
överraskande klent utbyte.
De besvärliga källkritiska problemen bör ingalunda föranleda slutsatsen, att hela materialtypen skönlitteratur får avvisas som kunskapskälla.
Samhällsskildrande fiktionslitteratur är egentligen varken svårare eller
lättare att begagna än andra berättande källor, men den kräver utöver en
god socialhistorisk överblick vissa speciella kunskaper och färdigheter
hos forskaren: först och främst genrekännedom, vidsträckt beläsenhet,
insikter i biografisk forskning och förmåga att analysera litterära texter.
Källprövningen kan inte göras efter mall utan måste individualiseras från
fall till fall.
En romanförfattare är ofta påtagligt pedagogisk i sin skildring: han
söker lyfta fram de avgörande momenten i skeendet och ställer gärna
kontraster mot varann. Men är det egentligen så mycket lättare att
komma till rätta med exempelvis en politikers brev och dagböcker? I
varje fall kan skönlitteraturen ge ovärderliga konkreta exempel till en
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utvecklingshistoria, som ju i stora drag är avläsbar i statistik och andra
källor. Detta hårddatamaterial kan givetvis på ett helt annat sätt generaliseras än litteraturens ofta episodiska glimtar ur människolivet. Men utan
den verklighetsiakttagande diktaren skulle vi veta oändligt mycket mindre om psykologiska reaktioner, attityder, mentalitet, vanor och konventioner i olika sociala skikt. Detta gäller i särskilt hög grad före den
moderna sociologins, Gallups och SIFO:s tid — men även i stor utsträckning för perioden därefter.
Att åstadkomma analyser, som bygger på såväl traditionella historiska
källor som mer etnologiska och litterära, framstår som ett eftersträvansvärt ideal för många väsentliga socialhistoriska och socialpsykologiska
forskningsuppgifter.

Dialektlitteratur
I intresset för svensk dialektlitteratur skulle folklorister, nordister och
även åtskilliga litteratursociologer kunna mötas.
När jag med sociologiska perspektiv skrev en dalasockens litterära
historia (Furuland 1977 och 1978), kom jag bl. a. in på ett dilemma, som
berör alla tre vetenskapsområdena. Hembygdsforskande lärare och elever vid Malungs folkhögskola ville i början av seklet rädda folkdikten
och hålla den levande. Men hur skulle ett bygdemål, som även ljudmässigt skiljer sig avsevärt från »svenskan» och saknar skriftspråk, kunna
bevara och vidareutveckla en egen litteratur? Att lära insamlarna-folkhögskoleeleverna att begagna landsmålsalfabetet var inte så lätt, även
om det nog skulle låta sig göra. Men om man hade valt att använda detta
alfabet i skolans tidskrift till att föra ut den försvinnande folkdiktningen,
så hade allmänheten knappast velat läsa berättelserna, ordstäven, gåtorna osv. Alltnog, publiceringen skedde med det vanliga alfabetet, men
obestridligen gick mycket av språkets suggestionskraft och must förlorat. (Jag vågar säga detta, eftersom jag som barn talade den aktuella
dialekten.) Liknande bekymmer med det ortogratiska utgivningssättet
har dryftats i en intressant brevväxling mellan J. A. Lundell och skolläraren Karl Johan Nilsson, som ville sörja för bästa möjliga spridning av
sina böcker på blekingemål och avstod från landsmålsalfabetet (Vide
1956).
Exemplen har anförts inte för att inleda en diskussion om landsmålsalfabetet — detta vetenskapliga hjälpmedel — utan för att påminna om ett
svårt handikapp för den gamla ordkonsten jämfört med andra arter av
folkkonst. En polska efter en mästerspelman som Lejsme Per i Malung,
spelad av socknens spelmanslag, blir beundrad av folkmusikens många
vänner. När den kommer på skiva eller kassett eller spelas i radio kan
den nå långt ut i världen. En dalmålning, utförd av en vandrande
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bygdemålare, kan i detta nu tack vare moderna reproduktionstekniker
inspirera en bildkonstnär — kanske i ett annat land. Men folkdikten på en
särpräglad dialekt förblir nästan lika svårförmedlad till svenskar utanför
sockengränsen som vore det fråga om ett främmande språk. De ortografiska problemen vid publicering i skrift har redan berörts. Även som
muntlig ordkonst via inspelningar kan folkdikten sällan nå fler än dialektens brukare och ett litet antal specialister. Där den folkliga musiken och
bildkonsten når fram över tids- och rumsgränser hejdas litteraturen.
Under slutet av 1800-talet hade Sverige en ganska omfattande litteratur på bygdemål, men den vann inte mer än undantagsvis nämnvärt
erkännande hos den tongivande kritiken. Som Sven-Bertil Jansson visat
avhöll sig dialektdiktarna i allmänhet från allvarliga och »höga» ämnen
och stannade ofta inom den humoristiska anekdotens råmärken (Jansson
1975). På det hela taget iakttog även Fröding dessa gränser. Dialektdiktarna hade fått en egen liten nisch, inte mer, inom den nationallitterära
institutionen.
Spådomen om dialektlitteraturens död har emellertid flera gånger om
kommit på skam, och under 1970-80-talet har den t. o. m. upplevt en
liten renässans i tecknet av en ny regionalism och ett sökande efter de
egna rötterna. Bästsäljaren i den regionala litteraturen, Birger Normans
första dialektdiktsamling Utanikring (1976), har nu enligt uppgift från
förlaget i Bjästa uppnått en upplaga på omkring 40 000 exemplar. (En
normalupplaga för en kritikerrosad svensk lyriksamling är på 500 å 2 000
ex.)
Särskilt intressant i den nya dialektlitteratur, som skapas i åtskilliga
bygder, är att författarna ofta bryter igenom den gamla landsmålslitteraturens gränser. Ämnena för dialektdiktning kan nu vara nog så allvarliga,
ja rentav religiösa. I förordet till sin samling kom också Birger Norman
in på denna problematik, när han berättade om hur folkskolespråket i
hans barndom gjorde dialekten komisk. »Det lokala språket blev en
bondsk otymplighet, en komisk underhållning i godtemplarsalonger och
Folkets Hus, vid basarer, skolavslutningar och marknader. Det egna och
närmaste språket blev något att peka 'bildningsfinger' åt.» Det har nu
gällt för diktaren att återvinna ett »tungomål» — ett språk »närmare
tungan än riksspråk och skrivspråk» (Norman 1976).

Slutord om några försummade litterära fält
Delkulturer och motkulturer har utgjort legitima studieobjekt för litteraturforskningen endast om de kunnat förbindas med nya estetiska framstötar. Detta är en av förklaringarna till att omfattande sektorer av
litteraturen, där nydanande litterär form och djärva poetiska uttryck inte
varit det viktigaste, länge fallit utanför litteraturhistoriens gränser. Ex-
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empel utgör den tidiga arbetarlitteraturen och väckelserörelsernas fiktionslitteratur (i form av andliga sånger, »traktater» och »sanna berättelser ur livet»), vidare barnlitteraturen och populärfiktionen samt åtskilliga
motiv- eller ämnesmässigt nybrytande litterära verk av kvinnliga författare, som dock estetiskt-filosofiskt förblev traditionalister.
Kvinnor var över huvud taget livligt verksamma som författare redan
under 1800-talet, de var ledande inom romangenren, inte minst dess
populärlitterära grenar, och uppburna av den växande romanpubliken.
Men en avgörande förändring i balansen mellan män och kvinnor inom
den klart erkända och högt skattade litteraturen inträder först sedan
kritiker- och forskarpositioner i våra dagar i långt större utsträckning än
på 1800-talet intagits av kvinnor. Det har uppenbarligen påverkat värderingsprocesserna och bidragit till att kvinnliga författare numera i en helt
annan utsträckning än tidigare kan ägna sig åt och vinna erkännande
även inom andra litterära genrer än romanen, som ju länge betraktades
som en låg litteraturart.
Ännu ett aktuellt exempel förtjänar nämnas på hur oskrivna institutionella regler har bestämt gränserna för litteraturhistorien. De skandinavisk-amerikanska litteraturerna i Nordamerika, dvs, den nästan sekellånga bok- och tidningsproduktionen på danska, norska, finska, isländska och svenska av invandrare i USA och Canada, är försummad i både
emigrant- och immigrantländernas litterära historia. De formellt-estetiskt
nybrytande verk, som de finlandssvenska författarna ofta svarat för, har
med all rätt ägnats stort intresse i svensk kritik och litteraturhistoria.
Den svensk-amerikanska litteraturen däremot har inte ens blivit nämnd i
våra handböcker förrän i år (1989). Den är kultursociologiskt ytterst
intressant men kännetecknas av sina traditionella uttrycksmedel. Först
under de senaste decenniernas livskraftiga root-rörelser, då olika etniska
grupper sökt sitt ursprung och sin identitet, har sådana litteraturer av
språkliga minoriteter börjat studeras på bägge sidor Atlanten. Nu svarar
litteratursociologer i Uppsala sent omsider för vissa motsvarigheter till
de grundläggande insatser, som bl. a. språkforskarna Folke Hedblom
och Nils Hasselmo utfört genom insamlingsarbeten, publiceringar och
forskningsredovisningar, delvis knutna till just ULMA.
Det torde omedelbart framgå av exemplen i artikeln, varför litteratursociologin under ett inledningsskede främst har kommit att ägna sig åt
olika försummade litterära fält, åt sublitteraturer inom det litterära värderingssystemet. Främst har, som nämnts, vårt arbete gällt den fiktion
som varit förbunden med folkrörelsernas egna offentligheter, såsom den
tidiga arbetardiktningen men också väckelsens och frikyrkornas litteraturproduktion. Vidare har den litteratursociologiska avdelningen sysslat
med den oerhört lästa men länge i forskningen svårt försummade barnlitteraturen (numera finns en specialprofessur i Stockholm) och över hu3-899055 Sv. landsmål
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vud taget intresserat sig för populärlitteraturen. Denna erbjuder ett
nästan oöverskådligt stort forskningsområde, där en grupp kring Bo
Bennich-Björkman har genomfört forskningsstrategiskt väl valda specialstudier.
Men även muntliga former, exempelvis ramsor och rim och ordspråk
samt som redan framgått dialektlitteratur, har börjat intressera en del
litteratursociologer. Så engagerade sig den litteratursociologiska avdelningen för att Sigvard Cederroths uppteckningar av en uppländsk allmogekvinnas ordspråk, Lexikon för livet (1987), skulle komma på tryck.
Det finns tecken på att utvecklingen går mot ett närmande i det vetenskapliga arbetet mellan folklorister, etnologer och litteraturvetare, inte
minst litteratursociologer. Exempel erbjuder bl. a. dels en nordisk antologi, redigerad av Ebbe Schön, om samspelet mellan folktradition och
konstdiktning (Folklore och litteratur, 1987), dels Tordis Dahllöfs försök
att presentera etnologiska läsarter av skönlitteratur (inledda med Dahllöf
1978). Det är fråga om två skilda sätt att närma sig litterära texter från
folkloristikens-etnologins sida, och bägge perspektiven är av stort intresse även för den litteratursociologiska forskningen. Ett triangelsamarbete
om folkdikt och dialektlitteratur och annan regional ordkonst vore angeläget för framtiden.
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Summary
Lars Furuland, 'Love and straw in your clogs are not easily hid' (Swedish proverb). A student of literature takes a look at folklore
During the 75th anniversary celebrations of the Institute of Dialect and Folklore
Research, Lars Furuland, Professor of the Sociology of Literature at Uppsala
University, spoke about socio-historically oriented literary research and the
interest of those working in this field in the Institute's collections of folklore
material. This article is based on Professor Furuland's lecture.
The sociology of literature is an attempt to make a systematic study of
literature (fiction) as a social phenomenon and a system of communication. At
the Uppsala department, set up in 1965, emphasis is also laid on the value of a
historical perspective in studies of the processes involved in the interaction
between authors, publishers, critics and readers. In addition, researchers analyse literary texts and attempt to demonstrate how societal structures are reflected in them.
In the 19th century, university professors were entrusted with a task of
national importance: to write the literary history of their own country. Critics
and university teachers drew up a fairly rigid canon of eite works. Almost every
literary scholar since then has remained within this framework, with the result
that literature accorded low status has been almost entirely beyond the pale of
both criticism and academic study. Such has been the fate, for example, of
popular fiction and children's literature, and also of the fiction produced within
the revival movements and the early labour movement. Even more unknown to
Swedish literary scholars is the literature that was written and printed in Swedish
in the United States and Canada during an immigration period spanning almost a
hundred years (c. 1850-1940).
In the first decades of its existence, the main concern of the sociology of
literature--alongside studying the book trade and publishing history—has been
to initiate research into subliteratures of the kind mentioned above, and also
popular songs, proverbs etc. This can best be done in conjunction not only with
sociologists, but also with students of ethnology and folklore.
Fiction written in dialects diverging markedly from standard Swedish continues to be published in Sweden. It is important that it is studied on a multidisciplinary basis by folklorists, ethnologists, linguists and sociologists of literature.
It should be noted that some literary works can be of use in bringing to life the
social history of their age. Without literary writers capable of observing real life,
we would know infinitely less about the attitudes, mentalities and psychological
reactions of people of different social strata. The difficulties in terms of criticism
of one's sources should not deter the social historian from making use of this
material.

»Det är inte säkert att själva vintern
börjar med 'förste vinterdan'»
Några tankar kring folklig tradition och
kalendarisk kunskap
Av Tordis Dahllöf

Det till synes enkla citatet i rubriken rymmer i realiteten en större
spännvidd och en djupare problematik än man i förstone anar. Det
rymmer också i all sin anspråkslöshet delar av innehållet i den disciplin,
som tidigare hette Nordisk och jämförande folklivsforskning, numera
och sedan 1972 Etnologi, i den meningen, att vad det ämnet bl. a. står för
är utforskandet av den muntliga utsagans form och innehåll relaterat till
en kunskap som ej hör hemma i den folkliga kulturen.'
Vintern kommer, säger den muntliga utsagan, förr eller senare, men
kanske inte med första vinterdan, det är reservationen, som tyder på en
annan kunskapskälla. Att pröva dylika muntliga utsagor i uppteckningarnas skriftliga form var bl. a. forskningens uppgift i ett tidigt skede av
ämnets historia. Och det skulle göras med noggrannhet och akribi.
Källkritik var ledstjärnan. Mot varandra stod en kritisk forskares korrigering och en folklig utsaga. Forskningen/forskaren hyste stor tilltro till
sin kompetens och sina redskap. Samtidigt hyste han, det låg i själva
ämnets existensberättigande, en stark tilltro till egenvärdet i den utsaga
och i de kunskaper, som den folklige sagesmannen besatt. Man hyste
respekt för den folkliga kunskapen och dess rationalitet.
Denna dualism var ingalunda enkel att hantera för en nybörjare i
ämnet i slutet av 40-talet. Sagesmannen var närmast ett orakel, tills man
upptäckte att vederbörande — stundom — gått direkt till bokhyllan och

1 Artikeln

bygger på valda delar av ett muntligt anförande hållet vid Dialekt- och folkminnesarkivets 75-årsjubileum den 8 apri1.1989. Syftet då var att förutom ord/bildanalysen ge
några glimtar från forskningsmiljön på 1950-talet. Det senare materialet utesluts här och
kommer att behandlas i annat sammanhang. För det empiriska underlaget till artikeln och
dess kontext hänvisas till Dahllöf 1960.
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»plankat», eller tills man i fältet stötte på sagesmän, som yttrade sig
vagt, »felaktigt» och utan den form och det innehåll som man själv
tyckte sig ha facit till.
Vem hade nu rätt, forskaren eller informanten? För rätt och fel handlade det om, och var man inte säker på sin sak, gjorde man bäst i att tiga,
muntligt och än mer skriftligt.
Tankar likt ovanstående infinner sig, när jag på nytt dyker ner i ett
avhandlingsarbete kring Mikaelihelgen, vari rubrikens uppteckning ingår
i ett avsnitt om kalendertraditioner. Mikaelistudien var en sorts monografi, där varje kapitel utgjorde en delstudie i några av helgens elementa.
Redan från begynnelsen fastnade jag i utsagorna om vinterns ankomst
och hamnade därmed i en rik och lärd kalenderforskning, oerhört fascinerande att ta sig in i. Men att komma ur den med hedern i behåll och
därtill ha en egen uppfattning i saken? Inre dialoger fördes med Nils
Lithberg, John Granlund, Sigfrid Svensson, K. Robert Wikman, Karin
Danver — den alla kastade sig över och som jag själv fängslades av men
inte vågade tillstå. Det vanligaste var att man läste, tänkte och skrev,
helt ensam, diskuterade inte sina frågor med någon annan. Diskussionen
kom först vid ventileringen.
Jag slet hårt och länge med Nils Lithbergs studie Första vinterdag
(1921) och tyckte mig komma fram till en sorts consensus vad gällde
relationerna »första vinternatt» och Mikaeli. »Första vinternatt» var
äldre som beteckning för vinterns ingång än Mikaeli, i nordisk tradition
ofta liktydigt med Calixtus, den 14 oktober.
Vad som bidragit till att fixera vinterns början till just Calixtus kan vi
förmodligen inte ge exakt svar på. Till skillnad från Mikaeli, dess ättling
som märkesdag, var inte Calixtus en viktig dag i kontinental tradition.
Calixtus' betydelse får sannolikt tillskrivas iakttagelser rörande vinterns
ankomst, som gjordes här uppe i Norden vid årstidsväxlingen mellan
sommar och vinter. Dessa naturtecken och märken kan jag inte gå in på
här, utom i ett fall, nämligen i studiet av vintergatan. Givetvis var kyla
och snö de säkraste tecknen på vinterns ankomst. Men dessa händelser
hade en svaghet: de inträffade inte regelbundet år efter år. Vintergatan
däremot stod vid tiden för det gamla nordiska vinterhalvårets början
»vid midnatt som ett valv mellan östra och västra horisonten. På 55 °
n. br. delar den därjämte himmelen i två lika delar» (Beckman—Kålund
II, 1914-1916 s. CLII). Här har vi ett alltid återkommande tecken, som
dessutom var giltigt över hela Norden. Helt orimligt är det måhända inte
att anta, att just denna observation kan ha markerat en årstidsväxling. I
övrigt har vintergatan varit ett divinatoriskt instrument både hos oss och
på kontinenten, om än benämningen vintergatan hör hemma i Norden.
För de gamla nordborna var vintern — inte året — tideräknaren, och
från Finland berättar Sirelius att hästens ålder räknades i vintrar (Gran-
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lund 1955 s. 29). År 1976 skriver BrinOus i sin lärobok Årets festseder,
att medeltida kyrkobruk kunnat fortleva »åttahundra vinternätter»
(s. 238). Jag återkommer längre fram till synpunkter på vintern och årets
början. Men tillbaka till rubriken igen.
»Det är inte säkert att själva vintern börjar med 'förste vinterdan'.» Så
lyder en uppteckning från S. Ny socken i Värmland (ULMA 2032:1).
Uppteckningen säger oss, att det fanns en diskrepans mellan en kalendarisk tradition om när vintern tar sin början och en folklig uppfattning,
som följde naturens kalender. Den senare var pålitlig, det visste man av
erfarenhet, och en naturens kalender levde man efter. Men det fanns
andra stäv, om vars ursprung man var osäker och som man hade svårt
att tidfästa, men som också traderades muntligt.
Det är om denna dikotomi mellan folkligt/lärt, muntligt/skriftligt och
ytterst natur/kultur som följande hypotes kommer att handla.
Men först några ord om den kulturella kontext inom vilken de behandlade väderleksramsorna hör hemma, nämligen Mikaelihelgen, den 29
september, som fram till 1773 fungerade som en dubbelhelg. Skörden
skulle vara bärgad, djuren installade, pigor och drängar skulle ha sin
årliga ledighet, ta ut lysning och gå i kyrkan och lyssna till texten om den
Heliga Mikael, lurblåsaren i Yttersta domen och den som skall väga våra
gärningar, de onda och de goda.
Av denna en gång så viktiga helg har det mesta försvunnit, främst
därför att den var starkt knuten till bondeåret. Föga av dess traditionsstoff kunde flyttas in i tätorts- och stadsmiljö. Helgen hade inte heller
något specifikt attribut, som kunde leva vidare i stil med julens, påskens
eller midsommarhelgens materiella symboler, detta oavsett helgens skiftande karaktär i landet, från en norrländsk fäbod- och kyrkohelg, via
mellansvensk potatishelg till de mer storståtliga skördefesterna i Skåne.
Men helgen markerade ett årsskifte, åtminstone i det agrara året. Om
man sedan vill se den som ett slut på året eller som en början är snarast
en akademisk fråga. Men att helgen betecknar en viktig gräns i året är
evident. »September kroner aaret», säger en norsk uppteckning, och att
såväl naturåret som arbetsåret då kulminerar ger en högst naturlig bakgrund till den känslomässiga upplevelsen av ett årsskifte vid vinterns
ingång. Denna tanke går som en underström genom det stora flertalet
uppteckningar och traditioner av såväl inhemskt som kontinentalt ursprung, och då och då bryter det fram i klara och entydiga stäv och
iakttagelser.
Många natur- och väderleksmärken hade karaktären av årstydor. Här
rör vi säkerligen vid urgamla tankegångar, och att döma av de äldsta
historiska belägg, som rör årets början och slut, tycks mycket tala för att
årsskiftet ägde rum under hösthalvåret. För människor, vilkas existens
och hela livsföring är baserad dels på jordens brukande, dels på vad de i
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övrigt kan erhålla av naturtillgångar, måste det förefalla logiskt att vid
årets fullbordan se ett årsskifte, men också att omedelbart börja ett nytt
år.
Det vill därför synas, som om tanken på ett nytt år legat närmast till
hands under senhösten, inte våren, vilket för senare tiders människor
kunde tyckas naturligast. Vårtraditionerna är emellertid i många fall mer
tidsbegränsade i sina utsagor, även om en del siar om skörden. De
markerar, att nu smälter isarna, nu kommer göken, nu skall havren sås
osv. Hösten däremot har givit klara besked, och har man haft missväxt
knyts förhoppningar till det nya året. Fullbordan och pånyttfödelse är
höstens signum, och i denna vida, något psykologiska tolkning, ligger
måhända till en del orsaken till Mikaelihelgens i äldre tid starka position.
I det rika Mikaelimaterialet, som i många avseenden är en pendang till
vårens Valborgsmässofirande, kom jag att fästa mig vid ordvalet i några
vinterramsor, vars härkomst jag inte kunde lösa. Jag tänkte mig, att här
kommer någon annan att ta tag i trådändan. Men så tycks inte ha varit
fallet? Nu tar jag upp tråden igen, inte för att gåtan är löst, men kanske
kan någon läsare hjälpa mig på spåren? Jag har aldrig helt kunnat släppa
frågan. Det måste finnas en förklaring.
Till Mikaeli är knuten en ramsa som lyder (snön är den som talar):
»Om jag än skall gå med käpp och stav, så skall jag vara här till
Mikaelidag.» Varför uttrycket »käpp och stav»? Det förekommer över
hela Norden, även på våren i samband med kråkans och gökens ankomst. Uttrycket har även en sydlig utbredning och är då ibland kombinerat med förlängningen »komma krypande med en stav».
Den andra vinterramsan, som jag tänker ta upp, bygger på ordparet
rida-skrida/glida (även omvänt). Vintern säger: »Om jag inte kommer
mickelsmäss riane, så kommer jag heljamässe skriane / och blir inte min
resa alltför ful / så kommer jag tre dagar före jul.»
Vad ligger nu bakom dessa ordval? Behövs någon annan förklaring till
vinterramsans uttryck än att vintern kommer när den kommer, antingen
raskt ridande eller hankande sig fram med käpp och stav? I så fall är
följande idéer helt ovidkommande. Å andra sidan varför dessa språkliga
bilder?
Därmed över till min hypotes, knuten både till stavmotivet och ridamotivet, nämligen att ordvalet har hämtats från kyrkliga bildframställningar eller målningar, sekundärt via muntliga eller tryckta kalenderstäv.
Återgår de språkliga bilderna möjligen på kontinentala utsagor om att
»St Martin reitet gern auf weissem Pferd» eller »Der heilige Martin
kommt auf seinem Schimmel an»? Martin skulle i så fall i nordiska
varianter ha bytts ut mot vintern. Men även här förekommer Martin
personligen, t. ex. i en dansk version, »St Morten kommer ridende på en
grå hest».
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Hur Martin och vintern kommit att bli synonyma uttryck visar kanhända följande danska citat: »Sct Martin er en alvorlig Gxst; han rider
gerne en skimlet Hest.» Just i uttrycket »alvorlig Gxst» ligger förmodligen, att han identifieras med vintern eller ansågs komma med vintern
och orden »skimlet Hest» syftar på snön. Nästa steg i utvecklingen kan
exemplifieras med en halländsk uppgift som bytt ut Martin mot vintern.
Den lyder: »Vintern säger: Kommer jag med häst, blir jag som helgmässegäst. Lunkar jag åsta, kommer jag Mårtensmässeda. Blir inte resan
alltför ful kommer jag tre veckor för jul.»
Om alltså Martin och hans häst i nordiska varianter kommit att bli ett
synonymt uttryck för vintern, kan emellertid bakom bilden ligga en
reminiscens av den verklige St Martin. Den helige Martins dag 11/11
betraktas på kontinenten som vinterns ingångsdatum. Den vanligaste
framställningen av honom är just ridande till häst, och med ett svärd
klyver han sin mantel för att skänka en tiggare en bit att skyla sig med.
När han i ramsorna utrustas med vit eller grå häst, så kan detta återgå på
den gängse ikonografiska framställningen av Martins häst (Pegelow 1988
s. 140). Men helt uteslutet torde det inte vara att detta faktiska underlag
för färgvalet så småningom kom att uppfattas symboliskt, dvs, den vita
hästen åsyftade snön.
Vad nu vinterramsorna och deras ordval beträffar, så är det mycket
frestande att ytterligare fördjupa sig i de konstnärliga Martinsframställningarna. Om vi utgår ifrån att Martin till häst är bilden bakom ramsornas verb »rida», är då verbet »skrida» och uttrycket »gå med käpp och
stav» hämtade från Martins kontrast på bildframställningarna, nämligen
tiggaren med staven? I så fall kan vi för de i Norden lokalt utformade
ramsorna återföra dem till en och samma bildframställning (Näsström
1948 s. 140).
Detta var ingalunda min tanke från början. Jag startade med att knyta
käpp-stav-motivet till de Mikaeliframställningar, som föreställde Mikael
som drakdödaren, och helt uteslutet är det kanske inte att den kopplingen är relevant — och att käpp-stavbilden sekundärt knutits till vårramsorna och andra ramsor?
En annan tanke, som en följd av den förra, var att jämföra Mikaeliframställningen i skulptur och målning geografiskt med ramsornas förekomst i samma område för att därigenom möjligen finna en koppling
mellan bild och ord. Tanken konkretiserades i ett försök att lägga in
Mikaeliframställningarna och ramsorna på nålkort, 60-talets tekniska
landvinning. Det stannade dock vid en ansats (jämför Rooth 1965 s. 39).
Men att koppla de båda ordparen »käpp/stav» och »rida/skrida» till
samma bildframställning har sina poänger. Martin är den dominerande
gestalten, men tiggaren, alternativt den spetälske, var en lika påträngande som vanlig figur under medeltiden. Den helige Martin var f. ö. de
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Sankt Martin. Kalkmålning i Torsåkers kyrka, Ångermanland. (Ur G. Näsström, Forna
dagars Sverige.)

spetälskas skyddshelgon (Pegelow 1988 s. 143). Motivet är med andra
ord en kontrastbild, ett pedagogiskt »knep», vanligt i både folklig och
ikonografisk dikt och konst (BringUs 1981 s. 64).
Därtill kommer, att bildordparen faktiskt förekommer i några av vinterramsorna, nämligen i de finländska. I dem finner man, att ordparen
»käpp/stav» och »rida/skrida» kombinerats i samma stäv. T. ex.:
Kommer jag eller rider,
kommer jag helgonens tider;
eller kommer jag med käpp och stav,
så kommer jag om St Andr&dag (Wessman 1955 s. 110).
(De i ramsan ingående dagarna är här av sekundär betydelse, liksom det
faktum att vinterramsan i svenskt material främst knutits till Mikaelidagen. Regionala och klimatologiska skäl har varit avgörande för val av
datum för vinterns ankomst.)
Frågan lärt/folkligt dyker upp nu igen. Är stäven kontinentalt lånegods, så som det visade sig vara med de väderleksmärken, som var
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knutna till Mikaeli? (Endast några tydor med anknytning till vintergatan
och björnens uppsökande av idet hade nordisk förankring.)
Ett indirekt stöd för att ordparen inte är spontant folkliga kan möjligen
hämtas från andra vinterramsor, där rimord eller slutord hämtats från
minnesregler av kontinentalt ursprung. Hit hör bl. a. exempel ur Bondepraktikan. Antagandet strider i så fall mot Sigfrid Svenssons förmodan, att den svenska bondens kalendertraditioner visat sig vara mycket
oberörda av tryckt litteratur (Svensson 1945 s. 179). Men samma forskare säger också: »När samhörighet ovedersägligen föreligger mellan
svensk och utländsk tradition och ingen förmedlande tryckt källa kan
konstateras, får man räkna med en muntlig traditionsspridning» (ibid.
s. 173).
Kvar står dock frågan om vad som ligger bakom ordvalet i de muntliga
stäven, en text eller en bild? Har de vinterramsor vi uppehållit oss vid en
multipel grund, och har den folkliga kalendertraditionen anammat ett
expressivt ordval som om det vore genuint folkligt och om vilkets
bakgrund man varit ovetande?
Dessa frågor är både fascinerande och svåra. Någon lösning på dem
kan jag inte ge. Närmast vill jag rikta frågekomplexet till Anna Birgitta
Rooth, som i sitt arbete Folklig diktning bl. a. uppehållit sig vid kalenderrimmen och påpekat, att kalenderstäv med rim förmodligen är yngre än
de orimmade, som i sin tur har en mer ålderdomlig karaktär med anknytning direkt till naturen och arbetsåret. De rimmade kalenderstäven har
den kristna kalendern som förebild (Rooth 1965 s. 36 f.).
Rooths resonemang tillämpat på vinterramsorna i denna studie skulle
då innebära att de ej har direkt folkligt ursprung utan att de är beroende
av förlagor vad gäller både bildspråket och rimorden. »Som så ofta i
forskningen har skapandet förväxlats med traderandet i den folkliga
diktningen och kulturen», skriver Rooth (1965 s. 54).
Studiet av sambandet ord och bild är det inverterade studiet av bildlore. Vad ligger bakom bilden? frågar Nils-Arvid BringUs utifrån en
mångfald empiri i boken Bildlore (1981). Vilket är bildens budskap? Med
ramsorna som studieobjekt och budskap, efterfrågas här i stället bildordvalen. Varifrån kom de?
Vintern kommer med snö och kyla, det är allom uppenbart. Ett år
kommer den tidigt, ett annat sent. Vad beror det på?
Jo, ibland kommer han ridande, ibland med käpp och stav. Han,
vilken han? Jo, Martin, han som rider den »skimlete hest», han som
personifierar vintern. Men kom han inte ridande, ja då tog han sig fram
som tiggare med käpp och stav (SAOB K 3690).
Det låter som ett påstående, men hypotesen kan inte sägas vara
bekräftad. Vad skulle mina lärare då, Dag Strömbäck och Åke Campbell, säga om de visste, att jag på nytt vandrar på de osäkra vägarna? Jag
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inledde denna artikel med en rätt sinister kritik av forskningsklimatet
under 50-talet. Med det var inte hela sanningen. Båda lärarna hade, trots
inbördes olikheter i psyke och forskningsinriktning, en tilltro till värdet
av gränsöverskridande i forskningen, som var fullt påtaglig även för unga
elever. Även om den vetenskapliga fantasin hölls i schack av dåtidens
forskarbetsel, som inte tillät någon ysterhet, var de lyhörda för de
övertoner i en verklighet som svårligen fångas i clara verba och distinkta
svar.
Drömkvädets uttolkare skulle kanske inte haft något emot att »Sankte
såle-Mikkel» fick sällskap i den folkliga diktningen av den helige Martin.
Men pröva frågan litet till, skulle han nog ha sagt.
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SuMMary
Tordis Dahllöf, 'You can't be sure that winter itself will begin on the first
day of winter'—reflections on folk tradition and calendar lore
The title of this article indicates its main concern, namely to discuss the background to a number of common sayings about the arrival of winter. The focus is
on two rhymes, whose choice of imagery is examined more closely. What they
boil down to is that winter (or the snow) comes riding if its onset is rapid, or
ambling, or alternatively with stick and stall', if it is slow in coming.
These rhymes are examined in the context of a study of the feast of St. Michael, primarily as celebrated in Sweden. In earlier times this was a boundary
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date on which the summer half of the year and the work associated with it came
to an end and the awaiting winter half-year began, reminiscent of an old West
Scandinavian view of the calendar.
The author's hypothesis is that the expressive choice of words in the rhymes is
not a genuinely popular mode of expression, but may allude or be traced back to
medieval church paintings representing St. Martin riding on his white horse or
roan. With his sword he splits his cloak in two to share it with a beggar leaning
on his staff, a figure often found together with Martin in these murals.
On the continent, the feast of St. Martin, 11 November, was considered to
mark the start of winter. The saint's roan or white horse came to symbolize
winter. If winter arrived rapidly, it came riding like St. Martin. If it came
hesitantly, it shuffled in like the beggar with his staff. That these expressions are
applied in Scandinavian material to St. Michael's Day and other dates is due
solely to the greater appropriateness of these dates in view of the climate of the
region.
Even if the imagery of these winter rhymes emanates from church paintings,
the sayings themselves may have spread across Scandinavia by oral tradition or
through written calendrical sources from the continent—as with so much other
calendar lore. But how, and by what routes, are questions this article has not
been able to answer.

»Ur stadsbo- och
högreståndssynpunkt ovanligt eller
egendomligt bruk»
Forskning om högtidssed vid Dialekt- och folkminnesarkivet
1925-1988
Av Agneta Lilja

Inledning
Vid den 22:a nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Finland 1981
hade åt stockholmsetnologen Ulla Brtick uppdragits att tala om seder
och bruk. Hon gjorde en forskningshistorisk översikt, där hon inledningsvis berörde själva begreppet sed och påpekade att detta inom
etnologin främst kommit att beteckna högtidsseder och liknande, vilka
för en utomstående betraktare varit lätta att isolera och iakttaga i en
främmande miljö. Emellertid, menade hon, finns det många fler seder än
de som beskrivits i den etnologiska litteraturen och mycket mer att säga
om dem som behandlats där. Hon konstaterade att såväl den äldre
survivalteoretiska som den yngre diffusionistiskal och kartografiska sedforskningen huvudsakligen intresserat sig för sedens formvariationer,
dvs, dess morfologi. Detta har givit stor kunskap om regional fördelning
men ringa begrepp om sedens förhållande till andra beteenden eller dess
betydelse för individerna. Först med de kommunikativa aspekternas
genomslag under 1970-talet och med insikten om att kulturelement kan
vara uttryck för social struktur har sedstudiet förnyats, hävdade hon.
Detta studium tenderar nämligen att alltmer utgå ifrån att betrakta seden
i relation till det omgivande samhället och ej se den som en isolerad
företeelse. Bräck ansåg att alla mänskliga beteenden med en sådan
holistisk grundsyn dessutom måste bli avhängiga av det kulturella och
sociala system individen befinner sig i och sed bli en aspekt på alla
I Kring dessa teorier som betraktade seder som kvarlevor respektive intresserade sig för
spridningen se Hultcrantz 1960 s.94 och 244ff.
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beteenden och ingen speciell kategori, inga ur stadsbo- och högreståndssynpunkt ovanliga eller egendomliga bruk för att citera Julius Ejdestam
1944 (Bräck 1983 s. 83 ff.).
Bräcks karaktäristik stämmer ganska väl överens med den översiktliga
bild av sedforskningen som Nils-Arvid BrinOus ger i sin handbok Årets
festseder (1988). Det kan därför vara befogat att pröva dessa forskares
uppfattning på en traditionssamlande institution. Jag har av det skälet
valt att med utgångspunkt i deras resonemang undersöka hur ett forskningsarkiv, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), genom
riktade s. k. frågelistor, dokumenterat högtidssed under åren 1925-1988.
Detta motiverar jag dels med att ULMA är en gammal, väletablerad
institution med bred dokumentationsverksamhet och dels med att det
sedan många år är min arbetsplats, där jag är väl förtrogen med både
källmaterial och arbetsmetoder.
Mitt huvudsakliga intresse rör följande frågor: Hur har ULMA:s sedforskning genom frågelistor motiverats under olika tider, dvs, har det
varit fråga om forskningsinriktad insamling eller om dokumentation för
att fylla luckor i samlingarna? Vilka vetenskapliga synsätt kan skönjas
bakom insamlingen? Var stod den samtida etnologiska sedforskningen?
Ser arkivinsamlingen annorlunda ut än det samtida sedstudiet?
För att försöka besvara dessa frågor har jag främst begagnat ULMA:s
sedfrågelistor men även studerat ett urval tidskrifter och tagit hänsyn till
några avhandlingar för att göra jämförelser. Min undersökning gör dock
inte anspråk på att ge en rättvis eller fullständig översikt över svensk
sedforskning under 1900-talet. Tonvikten ligger på arkivets frågelistverksamhet och drivkrafterna bakom denna. Jämförelserna med samtida
sedstudier får därför enbart tjäna som exempel, valda efter min åsikt om
vad som var någorlunda representativt för tiden. Speciell hänsyn har
också tagits till sådana studier som blev en direkt följd av ULMA:s
sedfrågelistor.
Avsikten är inte heller att som sentida betraktare utvärdera eller
kritiskt granska forskningen kring sed, även om detta nog delvis är
oundvikligt när man har facit i hand. Min ambition är i stället att försöka
skildra ULMA:s arbetsmetoder, söka forskningsstrategier och utifrån
detta göra smärre jämförelser med forskningen utanför arkivet.
Huvudvikten ligger således på arkivets roll. En mycket viktig förutsättning är då att ha ULMA:s forskningsinriktning någorlunda klar för sig,
dvs, att känna till vilka arbetsmål arkivet strävat efter att uppnå, samt
naturligtvis att ha kunskap om motiven för de enskilda frågelistornas
tillkomst. Tillkom de av en tillfällighet eller var de resultatet av speciella
satsningar inom arkivet? Speglar de samtidens vetenskapliga inriktning
eller är de mer fristående från denna?
Ett slags programförklaring för den etnologiska delen av arkivets
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verksamhet ger Åke Campbell 1939 (Campbell 1939 s. 69 ff.). I sin forskningshistoriska översikt åren 1878-1978 ger Åsa Nyman ytterligare information (Nyman 1978 s. 72 ff.), och material kring arbetsmetoder och
vetenskaplig inriktning står dessutom att få i verksamhetsberättelserna,
vilka fram t. o. m. 1974/75 trycktes i arkivets tidskrift Svenska landsmål
och svenskt folkliv (SvLm). Omistlig information finns även som »tyst
kunskap» hos arkivpersonalen. Jag har ingen ambition att diskutera
själva sedbegreppet, vilket jag i detta sammanhang använder i dess
avgränsade betydelse av högtidssed, dvs, sed knuten till årets och livets
högtider.

Allmän bakgrund till ULMA:s forskningsinriktning
När ULMA formellt bildades 1914, med uppgift att undersöka de svenska folkmålen, fanns visserligen redan ett stort källmaterial insamlat, men
först då kunde systematisk dokumentation igångsättas. ULMA var från
början en språklig institution och dess förste ledare blev nordisten
Herman Geijer. 1928 tillkom en särskild folkminnesundersökning som
skulle handha de etnologisk-folkloristiska frågorna. Då var ULMA redan
väletablerat och präglat av de där verksamma språkmännens vetenskapssyn, som bl. a. kom till uttryck i tillämpningen av den s. k. ord och
sak-metoden. Enligt denna var inte bara benämningen på ett föremål
eller en företeelse intressant utan också beskrivningar av användande,
utseende o. d. Detta ledde till att terminologiska och morfologiska förfrågningar fick ett omfattande utrymme i arkivets frågelistor (Levander
1936 s. 44 ff.).
Folkminnesavdelningen blev ett stöd för den språkliga avdelningen,
vars vetenskapssyn länge kom att prägla hela arkivets arbete. I denna
vetenskapssyn ingick bl. a. en betoning av det historiska perspektivet,
liksom inställningen att det var allmogens kultur som i första hand skulle
vara föremål för undersökning. Folkminnesavdelningens vetenskapliga
inriktning presenterades bl. a. av föreståndaren Åke Campbell i en principiellt viktig artikel 1939. Campbell förklarar där att det är »viktigt att
folkkulturen sådan den utvecklat sig före den nuvarande epokens inbrott
under senare hälften av 1800-talet blir så grundligt som möjligt undersökt
och dokumenterad» samt att »nyskapelser i modern tid kunna beaktas ur
den jämförande forskningens intresse men kunna icke med nuvarande
forskningsorganisation upptagas till självständig systematisk undersökning». Arbetsmålen kan uppnås med användande av morfologisk, kulturgeografisk, historisk och sociologisk metod (Campbell 1939 s. 70 ff.). Här
förespråkas således ett bakåtblickande perspektiv, där samtiden inte
utgör ett väsentligt undersökningsområde. Campbell gör klart att ar-
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kivets uppgift var att anlägga ett historiskt perspektiv vid insamling av
material, samtidigt som allsidig dokumentation var av vikt.
Just allsidigheten, dvs, strävan efter att belysa kulturyttringarna ur
alla upptänkliga synvinklar och få god geografisk spridning i materialet,
skulle tillsammans med det historiska betraktelsesättet komma att bli ett
slags varumärke för ULMA:s undersökningar (se bl. a. Nyman 1978
s. 92 ff.). Den allsidiga belysningen av sakområdet blev också den förhärskande principen i det sakliga register, den s. k. realkatalogen, som
under 1930-talet upprättades vid arkivet. Där såg ett system av korshänvisningar mellan avdelningarna till att en kulturyttring blev belyst ur
alla tänkbara och relevanta aspekter (a. a. s. 101 f.). Implicit antydde
Campbell att arkivets arbete skulle vara räddningsaktionens, en etnologisk-folkloristisk tankemodell med stor genomslagskraft.

De första sedfrågelistorna
Folkminnesavdelningen tillkom visserligen inte förrän år 1928 men redan
1925 sändes den första frågelistan om högtidssed ut (S 66 Utpågången).
Den följdes år 1928 av ytterligare en (S 23 Frieribruken) intill förväxling
lik sin föregångare. Symptomatiskt nog, med tanke på att etnologin
betonade det historiska perspektivet och såg sig själv som en räddningsexpedition, började man med att undersöka en utdöd eller åtminstone
utdöende sed, nämligen nattfrieriet. Frågorna i dessa två tidiga listor
berörde huvudsakligen sedens formella uttryck och i någon mån dess
förändringar, men också inställningen till nattfrieriet, såväl de deltagandes som de utanförståendes, efterfrågades:
Huru bedömdes seden av de äldre? Vilken kontroll utövades från ungdomens sida? Har seden på något sätt urartat på senare tider? Har den
bekämpats från något håll? (Wikman 1925 s. 87)
De båda sedförfrågningarna är nästan identiskt utformade och det är
därför sannolikt att den senare är en omarbetning av den förra. Den är
dessutom försedd med tilläggsfrågor av Ella Odstedt, tjänsteman vid
arkivet.
I verksamhetsberättelsen för år 1925/26 omnämns som hastigast utskicket av S 66 (Geijer 1927 s. 58). Insamlingen av frieriseder var i detta
fall klart forskningsmotiverad, vilket också framgår av en senare verksamhetsberättelse, där arkivchefen skriver: »På några punkter har
undersökningarna fördjupats i samband med i eller utom landet pågående bearbetning ... nämligen i fråga om ... seder i samband med frieri,
bröllop och äktenskap» (Geijer 1930 s. 117). De bägge frierifrågelistorna
var utsända av dåvarande föreståndaren för SLS:s folkloristiska arkiv i
Helsingfors, K. Rob. V. Wikman. Svaren kom senare att begagnas i
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dennes doktorsavhandling Die Einleitung der Ehe, en studie av nattfrieriet i Sverige (Wikman 1937 s. XV).
Inalles producerades under 1920-talet 40 frågelistor vid ULMA. Till
övervägande delen var det förfrågningar om materiella förhållanden,
exempelvis fäbodväsen, mjölkhushållning, tröskning, brännvinsbränning
och gruvor. Man förhörde sig huvudsakligen om terminologi och formella beskrivningar av redskap och arbetsprocesser i enlighet med ord och
sak-metoden. Rent språkliga intressen dominerade oftast. Ett flertal
sakområden inventerades på detta sätt. En stor del av frågelistorna var
dessutom forskningsmotiverade i så måtto att de ingick som ett led i
undersökningarna för olika ordboksprojekt vid arkivet. Den viktigaste
motiveringen var dock bred och allmän insamling för att förse ordsamfingarna med nytt material (Geijer 1927 s. 60).

Kontinuitet och stabilitet — ålder och ursprungsfrågor
Ulla &tick karaktäriserade den äldre sedforskningen som präglad av
survivalteoretiska synsätt. Detta stämmer också väl med uppfattningar
som framfördes av ett par av 1920-talets mer framträdande sedforskare,
Martin P:n Nilsson och Hilding Celander, vilka båda var influerade av
Mannhardtskolans teorier om sädesanden. Deras studier kring sed visar
tydligt på intresset för frågor kring ålder och ursprung. Kontinuitet och
stabilitet var också ledord för deras undersökningar (BringUs 1988
s. 233).
Nilsson räknade med en direkt antik tradition i folkbruk och folksed
men såg även medeltida inflytande och högreståndspåverkan i sederna
(Nilsson 1925 s. 25 ff.). Han hade således ett mycket långt historiskt
perspektiv. I den ambitiöst upplagda Nordisk jul presenterade Celander
sin tolkning av julen som ursprungligen en äringsfest (Celander 1928
s. 361f.). Hans framställning var en materialredovisning, vars vetenskapliga bearbetning skulle utges i ett senare skede men som uteblev. Förordet till boken är emellertid talande nog för den forskningsinriktning han
företrädde. Han anlade där i devolutionistisk2 anda ett slags kvalitetsmässiga aspekter på det svenska julfirandet, då han sade: »Julen nu för
tiden är inte vad den var ännu för ett eller två släktled sedan» — därmed
antydande att en försämring ägt rum (a. a. s. 2).
Survivalteoretiskt inspirerade forskare som Nilsson och Celander fick
dock ej stå oemotsagda. En av deras motståndare var Carl Wilhelm von
Sydow i Lund. Denne gick till starka angrepp mot Celander, som anklagades dels för obefintliga källhänvisningar, vilket omöjliggjorde vetenDen devolutionistiska premissen innebär att folkloren går från något sammansatt till
något enkelt, dvs. tunnas ut eller försvagas. Se Dundes 1974.

2

4-899055 Sv. landsmål
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skapliga kontroller av citat och slutsatser, dels för att okritiskt ha publicerat uppteckningar som var rena falsarier. Sist men inte minst tillbakavisade von Sydow med kraft åsikten om julen som en äringsfest. I
motsats till Celander framhöll han det skämtsamma och magiskt skyddande eller avvärjande i många julseder. Celanders förkärlek för fruktbarhetsfrämjande tolkningar delade han ej (von Sydow 1929 s.145 ff.).
Nilsson och Celander är två goda representanter för 1920-talets survivalteoretiska studier, en inriktning som var typisk och dominerande för
tiden. Deras perspektiv var historiskt, ofta sträckande sig från antiken
och framåt. De härledde och åldersbestämde hellre än de förklarade och
de utgick från stora materialmängder. De är därför utmärkta förespråkare för det etnologiska synsätt som innebar att det var det förgångna som
var huvudobjektet och att det var bråttom att rädda resterna av en
döende kultur, för att man sedan stolt skulle kunna visa upp att man
lyckats rädda så mycket. Som motpol till denna samlar- och jägarinställning kan man ställa von Sydows rationalistiska syn, men hans vetenskapsinriktning skulle egentligen inte slå igenom förrän senare.
I Wikmans frågelistor från 1920-talet ställs inga frågor om ålder och
ursprung. Även om Wikman i sin avhandling kom att visa visst intresse
för sådana spörsmål, var de på intet sätt någon huvudsak i hans arbete,
som mer ägnades åt problem kring sociologiska aspekter på nattfrieriseden (Wikman 1937 8.348 ff.). Genom frågelistorna samlade Wikman
framför allt fakta om sedens utbredning och formella uttryck. Först med
bearbetningen, där frågelistsvaren endast var en del av källmaterialet,
drog han historiska konsekvenser av frieriseden. Frågelistorna utgjorde
således endast ett led i en längre forskningsprocess och utformningen av
frågorna i dem visar ingen direkt överensstämmelse med hur bearbetningen sedan kom att utformas.

Frågelistmetodens storhetstid
Under 1930-talet präglades ULMA:s arbete av sjudande verksamhet på
alla områden. Insamlingen av material var betydande och arkivets
handskriftssamlingar växte oavbrutet och avsevärt. 30-talet skulle också
komma att bli frågelistmetodens årtionde framför andra vid ULMA, och
det kan därför ha sitt intresse att närmare studera just detta decennium.
Allt som allt skrevs 231 listor under åren 1930-1939 (exkl. frågekorten).
Av dessa behandlade 19 högtidsseder: Frgl 36 Dop och kyrktagning, M 1
Källor, M 2 Staffan, M 16 Påskris, M 115 Lucia, M 117 Midsommar, M
119 Julen, M 122 Påsken, M 124 Vårfrudagen, M 126 Trettondagen, M
127 Nyår, M 128 Årseldar, M 145 Kristihimmelsfärdsdagen, K 8 Årseldar, K 9 Piskning med ris, K 10 Palmer och påskris, K 14 Lusse, K 21
Vårseder samt K 48 Tranan och Vårfrudagen.3
3

Om bokstavsbeteckningarna se not 7.
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1938 blev ett toppår med 39 frågelistor, fler än någonsin förr eller
senare vid ULMA. Frågeformuläret som metod kan således sägas ha
vunnit erkännande vid arkivet under detta årtionde. 1920-talets påkostade tryckta frågelistor ersattes nu också med mer oprententiösa stencilerade, något som måste ha betytt mycket för produktionen av listor.
Flest sedförfrågningar gjordes år 1937. Detta var ingen tillfällighet,
utan resultaten av en medveten satsning, vilken berörs i verksamhetsberättelsen. Geijer skriver där att man under året ägnat särskild uppmärksamhet åt två ämneskretsar, varav den ena var årsfester. Denna betecknar han som »en för arkivet nästan helt ny ämnesgrupp». Han påpekar
visserligen att det kring årets fester fanns ett digert material samlat och
delvis publicerat men menar att det behövdes mer kunskap om »hur
folkliga fester tett sig i olika traditionsområden». Fjorton frågelistor
ansågs därför nödvändiga. Avsikten var att kartera materialet (Geijer
1938 s. 107 f.). Här kommer således klart uttalade kartografiska betraktelsesätt till synes. Förebilden var tyska atlasarbeten, vilka Geijer och
Campbell studerat vid resor under 1930-talet (Nyman 1976 s. 18 f.).
Sedfrågelistorna från 1930-talet präglas av ambitionen att vara så
heltäckande som möjligt. De till undersökning utvalda sakområdena
skulle penetreras ur alla synvinklar: språkligt-dialektologiska, etnografiska och folkloristiska. Terminologiska frågor, vilka var mycket vanliga i
ULMA:s etnologiska förfrågningar från denna tid, var dock ej så frekventa i sedfrågelistorna. Utmärkande för listorna är emellertid frågor
om form och formvariationer, exakta dateringar (sannolikt framdrivna av
karteringstanken som krävde ett inbördes kompatibelt material), spridning, förändring och regression samt innovatörernas roll men även i viss
mån sedens integrationsgrad:4
Förekommer numera (1937) på Eder ort seden med en till Lucia utklädd
flicka, som bjuder på traktering (kaffe)? Hur länge har seden funnits på
orten? När och av vem infördes seden? Upptogs den först i skolan eller i
prästgården, på herrgården, hos handelsmannen etc. och kom först senare
till bondehemmen? (K 14 Lusse s. 2)
När började man att ha julgran inne i stugan? Vem var den förste på orten att
ha julgran? (M 119 Julen s.2)
Har ... dessa bruk att taga in ris eller kvistar ... funnits i orten så långt
tillbaka, som de gamla kunna minnas? ... Om bruket fanns i meddelarens
barndom, var det då allmänt eller förekom det endast i vissa gårdar? (K 10
Palmer och påskris)
Den brett upplagda insamlingstekniken var framför allt koncentrerad
på att samla fakta, sådana fakta som sedan lätt kunde sorteras in i
4 Vikten av att ta hänsyn till om en sed är ovanlig eller spridd, dvs, om den iakttas av
enstaka eller av många individer, har bl. a. påpekats av Bringeus.
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arkivets sakliga register. Denna tendens att sönderdela verkligheten och
fördela den på sakområden visar tydligt etnologins koppling till och
beroende av arkiven (Löfgren 1988 s. 162 f.). I frågelistornas faktasamlande blir beroendet av registren och sakområdesindelningen ofta mycket påtagligt.
Valet att undersöka just årsfesterna kan motiveras dels med arkivets
åliggande att samla brett och representativt, dels med det faktum att
årsfester valts som ett ämne till den vid arkivet planerade Atlas över
svensk folkkultur. Härvidlag hade tyska atlasarbeten varit förebilder och
inspirerat till att undersöka årseldarna, piskning med ris och Lucia-traditioner. I den svenska folkloristiska atlasen, som färdigställdes 1976 av
Åsa Nyman, blev högtidsseder behandlade i fyra artiklar med åtföljande
kartor (Nyman 1976 s. 28f.).

Frågekorten — ett försök till samtidsdokumentation
År 1932 gjordes efter tysk förebild ett experiment med s. k. frågekort.
Det var kortare frågor i en rad ämnen, där svaren skulle inskrivas i direkt
anslutning till frågan. Sju av femtio frågor kom att handla om högtidssed,
nämligen om Mårtensfirandet, påskris och piskning samt namnsdagsoch födelsedagsfirande. Avsikten var att få svar från 1000 olika orter i
Sverige, svenska Finland och Estland för att få dialekt- och kulturgeografiska överblickar (Geijer 1933 s. 113). Man ville »få större klarhet över
kulturströmningarnas utbredningsvägar» och möjlighet att »bättre urskilja var gränser gå mellan särskilda föremålstypers, benämningars, folkseders och andra företeelsers utbredningsområden» m. m. (Geijer 1932
s. 6). Detta betraktelsesätt vittnar om såväl diffusionistiska som kartografiska synsätt, och de ledde till att sedens morfologi och ålder blev
centrala teman. I frågekorten efterfrågades emellertid aldrig sedernas
ursprung.
Frågekortens frågor avsåg samtida förhållanden och var således ett
tidigt försök till samtidsdokumentation, men de syftade också till att få
fram de verkligt gamlas minnen av äldre tider, till synes för att kunna
sätta upp ett slags bakre gräns, och till att »få bidrag till kännedom om
hur, när och i vilken mån de äldre förhållandena undanträngts av eller
uppblandats med vad som inkommit under senare tid» (a. a. s. 12).
Förändring blev följaktligen ett nyckelbegrepp och det skulle också
komma att prägla sedförfrågningarna vid ULMA.
Frågekort 38.
Brukar man fira födelsedagen eller namnsdagen eller både födelsedag och
namnsdag? Uppgiv om firandet är ett gammalt bruk eller först i senare tid
upptagits på orten!
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Frågekort 32.
Smyckas riset (risknippan) på något särskilt sätt (t. ex. med band, pappersblommor, färgade fjädrar)?
Experimentet med frågekort föll inte särskilt väl ut och upprepades
därför inte. Svarsmaterialet användes dock i befintligt skick, bl. a. av
Karin Danver i en artikel om födelsedags- och namnsdagsfirandet hos
allmogen (Danver 1942 s. 7 ff.). En utvärdering av det rikhaltiga materialet kring påskriset gjordes av Julius Ejdestam, som därvid fann att svaren
på korten inte gett de upplysningar om tidsbestämning som man hoppats
på. Han menade att detta berodde på att frågorna var felformulerade.
Han företog därför åren 1937-38 en ny undersökning av seden. Kritiken
mot frågekorten visar på ett uttryckligt sätt den större medvetenhet om
frågelistan som metod som gjorde sig gällande under dess storhetstid.
Det var inte bara en fråga om att till varje pris samla fakta till arkivets
samlingar utan också en begynnande problematisering av hur detta
skedde.5 Att förändringsaspekten fick så stor betydelse i frågekortsarbetet kan tolkas som ett steg mot insikten att också det industrialiserade
modernare samhället måste accepteras som värdigt studieobjekt, och
detta samhälle utmärktes ju av förändring. Förändringsprocessen, som
man kunnat iakttaga under sin egen tid, kunde naturligtvis ges devolutionistiska förtecken, men sådana återfinns ej explicit i frågekorten.

Inventeringen av årsfesterna
Sedförfrågningarna under det expansiva 30-talet var ofta forskningsinriktade och ledde till bearbetningar. År 1931 sände Gunnar Granberg ut en
frågelista om källdrickning (M 1). Den var den första i en satsning på »ett
nytt hjälpmedel vid insamlande av folkminnesmaterial ... nämligen en
... serie helt korta, folkloristiska frågelistor över detaljer...» (Geijer
1932 s. 97). Svarsmaterialet bearbetades enligt kartografisk, eller folkminnesgeografisk, metod i en artikel 1934, som huvudsakligen var en
materialredovisning i kartform. Granberg intresserade sig för den kalendärt fixerade källdrickningens utbredning, vilka besökstider som gällt
och dessas geografiska fördelning. Förutom sådana formfrågor noterade
han också i traditionspsykologisk anda en förändring, när han konstaterade att motiven för källbesök ändrats från verklig tro på vattnets
helande verkan till behov av fest och umgänge, alltså från allvar till
skämt (Granberg 1934 s. 20 ff.). Släktskapen mellan frågelistan och bearNär frågelistorna inte längre var inriktade på terminologi och morfologi utan också på
kulturspridning, blev det nödvändigt att formulera frågorna annorlunda. Karteringsmetoden krävde ett daterat material, eftersom beläggen för en efterfrågad kulturyttring borde
vara inbördes jämförbara.
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betningen i form av artikeln är mycket tydlig i detta speciella fall, dvs, att
de frågor som ställts i frågeformuläret också blev behandlade i bearbetningen.
Ejdestams utvärdering av frågekorten ledde till behov av en ny undersökning, vars resultat redovisades 1938. Författaren kunde där visa att
seden att ta in påskris och låta det grönska var relativt modern, något
som ej framgått av svaren på frågekorten, där formuleringen enligt
Ejdestam lett besvararna till att tro att seden varit urgammal i orten, om
de ej själva kunde minnas när den införts. Spridningen av seden, kunde
han vidare konstatera, hade ägt rum efter 1880-talet utanför ett område i
östra Svealand, där traditionen var äldre (Ejdestam 1938 s. 151f.).
Åldersfrågor och tidsskiktning var således centrala frågor i denna
studie men inte utifrån en åstundan att bevisa ett forntida arv utan
tvärtom för att påvisa en seds relativa ungdom. Detta var i och för sig
någonting nytt i sedforskningen, men mest bör Ejdestam dock uppmärksammas för de metodiska frågor kring frågelistutformningen som han
diskuterade.
En ren materialredovisning var däremot Ejdestams artikel om vårseder 1939. Artikeln baserades på svaren på en kartfrågelista (K 21),
utsänd 1938. Författaren karterade svarsmaterialet och kommenterade
det i all korthet. I förordet underströk han att han inte hade några höga
vetenskapliga anspråk med sitt arbete utan mer såg det som ett experiment som skulle göra materialet lättare tillgängligt. Han menade också
att karteringsmetoden kunde hjälpa till att avslöja lakuner, som skulle
kunna föranleda nyinsamling (Ejdestam 1939 s. 5 ff.).
Bakom detta anar man inte bara förtjusningen över kartans möjligheter utan också kravet på representativitet och fullständighet men kanske
även den kulturgeografiska aspekt som enligt Campbell borde anläggas
vid folkminnesundersökningarna. Campbell uttryckte det så att »en av
de vanligaste bristerna, då det gäller kännedom om folktraditionen,
består i vår obekantskap med traditionernas utbredningsområden»
(Campbell 1932 s. 23) samt att »folkkulturen aldrig manifesterar sig annat
än i provinsiella särformer» och att det därför var nödvändigt att den »i
alla delar av landet blir tillräckligt fylligt och representativt dokumenterad, på det att Sveriges kulturgeografiska struktur skall kunna bestämmas, kulturområdena karaktäriseras och kulturspridningens centra,
vägar och gränser klarläggas» (Campbell 1939 s. 100).

Den folkloristiska frågelistans framväxt
Någon ämnesmässigt enhetlig linje i 1930-talets alla frågelistor kan ej
skönjas. Det tycks ha varit fråga om allmän och allsidig insamling av
svensk folkkultur, dvs, en fortsatt inventering av sakområden i linje med
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arkivets åliggande. 1920-talets huvudsakliga inriktning på materiella förfrågningar utökades dock till att omfatta också de sociala sidorna av
kulturen. Således tillkom exempelvis en rad förfrågningar kring abstrakta ämnen som trötthet och vila, sömn och vaka, glädje och sorg m. m.
Den rent folkloristiska frågelistan växte också fram under detta årtionde,
naturligtvis som en följd av folkminnesavdelningens tillkomst 1928. Ord
och sak-metoden var ledande princip för utformningen av de allra flesta
frågelistor, men rent terminologiska frågor är relativt ovanliga i sedförfrågningarna. Kanske kan detta tolkas så att de folkloristiska listorna
blev ett första steg på vägen till ett mindre beroende av den språkligtdialektologiska vetenskapssyn som rått vid arkivet sedan grundandet
1914. Det var dock på intet sätt fråga om avslutat samarbete mellan de
vid arkivet verksamma språkmännen och etnologerna, men en tendens
till att vissa ämnen betraktades som lämpade uteslutande för etnologin
kan ändå anas.

Begynnande funktionalism
Sedforskningen vid ULMA var under 1930-talet livlig. Detsamma gällde
sådan forskning utanför arkivet. 1937 presenterade Wikman sin monografiska studie av nattfrieriet. Den uppmärksammades inte minst för de
sociologiska synpunkter författaren lagt på sitt ämne. Om denna doktorsavhandling antydde en delvis ny orientering var Louise Hagbergs
sedstudie »När döden gästar» från samma år dock en god representant
för ett äldre forskningsideal. Hon behandlade där ett stort material på ett
nästan uteslutande deskriptivt sätt. Hon anlade ett långt historiskt perspektiv och tog av det skälet arkeologin till hjälp. Liksom sina föregångare under 1920-talet betonade hon att insamlingen av folktraditioner kring
död och begravning brådskade, och hon såg sin bok som ett sätt att
sammanställa och presentera materialet medan det ännu stod att få i
muntlig tradition. Boken skulle utgöra en »grundval för kommande
forskning» (Hagberg 1937 s. 11 ff.).
1938 utkom i serien Nordisk kultur det 22:a bandet, vilket behandlade
årsfesterna. Huvudredaktör och författare till inledningskapitlet och julredogörelsen var Martin P:n Nilsson. Här kunde vissa tendenser till ett
övergivande av de rent survivalteoretiska tankemodellerna och intryck
av nyare, funktionalistiska strömningar förmärkas. Nilsson, som i sin
tidigare forskning ställt sedernas ålder och ursprung i fokus, påpekade
nu att forskningen inte enbart borde ägna sig åt festernas »ursprung och
grundbetydelse» utan också borde ta hänsyn till folksedens etnosociala
betydelse. Således skrev han, efter att i kapitlet om julen ha ägnat
mycken diskussion åt julens ursprung som ärings-, fruktbarhets- eller
själafest, att det intressantaste spörsmålet ändå var »varför julen fått den
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karaktär, som den har, och vilka drag däri som äro äldre eller yngre»
(Nilsson 1938 s. 12 och 60). Hur långt Nilsson i praktiken ville sträcka sig
när det gällde yngre drag är dock svårt att säga. Redogörelsen i Nordisk
Kultur behandlade inte samtidens firande.
Tendenserna i 1920- och 1930-talens sedforskning, såväl inom som
utanför ULMA, kan sägas vara en fixering vid material och materialmängd. Ålders- och ursprungsfrågor var viktiga liksom sedernas påtagliga, formella yttringar. Metoderna var inte sällan deskriptiva, och man
tycker sig bakom framställningarna ana ett slags förtjusning över att visa
fram vad som samlats och därmed räddats undan det nya samhällets
nedbrytande och upplösande inverkan. Den devolutionistiska premissen
(Dundes 1974 s. 1 if.) hade således stort inflytande, även om det är
relativt sällsynt att sedforskarna explicit uttrycker den. Att man ansåg
den traditionella folkkulturen helt eller till viktiga delar sönderfallen och
förlorad framgår dock implicit i såväl sedstudier som frågelistor från
denna tid.

Satsning på nya forskningsfält
Under 1940-talet var insamlingstakten fortfarande hög vid ULMA och
frågelistförfattandet stort. 100 listor utarbetades under åren 1940-1949.
Av dessa behandlade åtta årshögtider: M 149 Julbegåvning, M 152
Lucia, M 153 Julen, M 154 Nyåret, M 155 Vårfrudagen, M 156 Valborgsmässan, M 157 Pingsten, K 55 Lövgubbar och årstidsbrudar.
Två ämnesinriktningar kan urskiljas i 40-talets frågelistor: en svit kring
lapska förhållanden och en satsning på insamling av stadstraditioner.
Huvuddelen av stadsfrågelistorna behandlade högtidssed (M 152—M
157), sannolikt som en följd av 1930-talets undersökningar av årsfester
på landsbygden och på grund av en önskan att få kompletterande material från städerna. Häri kan man se det påbörjade atlasarbetets betydelse
för insamlingens inriktning men också en tendens till att utöka det
forskningsbara, dvs. i detta fall att överge den ensidiga inriktningen på
bondesamhället-landsbygden och dess kultur. I diskussionen kring stadsundersökningarna hänvisade ULMA bl. a. till den kontinentala folkloristiska insamlingen, vilken ofta behandlat städernas kultur. Det behövdes,
menade man, även i Sverige en satsning på att tillvarataga stadens
traditioner innan det var för sent, ty, som Julius Ejdestam uttryckte det,
»de svenska stadstraditionerna äro i allmänhet mycket ålderdomliga men
hålla på att försvinna med en förfärande hastighet . .. Det gäller att nu
elfte timmen fånga det levande förflutna, som ännu kan finnas kvar i
minnesgoda och pietetsfulla åldringars hågkomst» (ÖF 25/8-40). Satsningen på städernas traditioner gjordes som en gemensam aktion från
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ULMA, Folklivsarkivet i Lund och Institutet för folkminnesforskning
vid Göteborgs högskola (LT 13/11-40).
Stadsundersökningarna var inga samtidsstudier, utan det var ett historiskt material man ville ha. Att undersökningsområdet var nytt och ovant
avslöjas kanske bäst av att frågelistorna endast hjälpligt var anpassade
till stadens villkor. Formuleringarna i dem överensstämde ibland ordagrant med dem som gällde samma företeelser på landsbygden. I och för
sig kan detta möjligen hänga samman med att man ville ha jämförbart
material, men sannolikare är att det handlar om ett slags första, lite
valhänt försök att tränga in på ett nytt fält med begagnande av välbekanta arbetsmetoder.
Liksom i andra listor om högtidssed efterfrågades här i stor utsträckning morfologi och exakta tidsangivelser. Innovatörernas roll och sedernas integrationsgrad glöms dock ej heller bort:
Vid besvarandet av föreliggande frågelista bör upptecknaren i varje enskilt
fall angiva, om den nedtecknade uppgiften gäller staden och stadsborna i
gemen eller endast en del av staden eller dess invånare (hantverkarna,
köpmännen, »societeten», de fattiga osv.). (M 153 Julen s. 1)
Minnes man, vem som var den förste i staden som hade julgran inne i
stugan[!]? Vilken samhällsgrupp (societeten, affärsmän osv.) var det som
först upptog denna sed? När började julgran användas mera allmänt i
staden? (M 153 Julen s. 3)
Bakom frågorna kan skönjas ett starkt intresse för kulturspridningens
mekanismer, ett intresse som låg i linje med den kartografisk-diffusionisfiska vetenskapssyn som bl. a. tog sig uttryck i atlasarbetet.
I en del fall efterfrågades också sedernas revitalisering. Ett sådant
exempel var inblåsningen av julen:
Minnes man, när denna sed upphörde? Har den på senare tid återupplivats
och i vilken form? (M 153 Julen s.
Även om stadsundersökningarna inte ledde till någon omedelbar vetenskaplig bearbetning bör man betrakta dem som forskningsmotiverade, eftersom de ingick i arbetet med atlasen. Svarsmaterialet lämnades
inte heller helt utan åtgärd. Det sammanställdes, renskrevs, stencilerades och bands in i A4-band. Detta förfarande sammanhängde med att
städerna beviljat medel till undersökningarna och som tack för detta ville
ha synbara bevis för att forskningarna också givit resultat.

Årseldarna — en diffusionistisk studie
Under 1930-talet hade två förfrågningar rörande årseldar sänts ut från
arkivet. Där efterfrågades huvudsakligen sedernas former och formvariationer, men åldersfrågorna var också av stor betydelse. Frågelistförfattaren Julius Ejdestam motiverade detta med att »det är av synnerlig
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vikt, att upptecknaren vänder sig till de äldsta meddelarna. De bruk, som
här efterfrågas, kunna nämligen ha införts i sen tid, och det är av största
betydelse, att klarhet vinnes i fråga om brukets ålder och ursprung» (M
128 Årseldar s. 1). Några ursprungsfrågor ställs dock ej i frågeformuläret.
De svar som kom in på frågelistorna bearbetades av Ejdestam som år
1944 presenterade ämnet i sin doktorsavhandling. Han intresserade sig
där för eldarnas funktionella samband med jordbruk och boskapsskötsel
och diskuterade framför allt deras spridning, ålder och ursprung. En av
avhandlingens tyngdpunkter låg på åsikten att det var via städerna
många årseldar kommit att vinna spridning. Genom till Stockholm inflyttade tyskar och till Göteborg invandrade holländare skulle Valborgsrespektive påskeldarna ha spritts (Ejdestam 1944 s. 40 ff., s. 191 if.).
Redan i en tidigare studie om risningen vid årshögtider hade författaren
sett denna stadens betydelse som kulturspridare. Han hade där kunnat
konstatera att fettisdagsrisningen liksom påskbreven och påskeldarna
»hoppat» mellan städerna genom exempelvis tjänstemäns flyttningar
(Ejdestam 1940 s. 52 ff.). I avhandlingen förde Ejdestam ett smått evolutionistiskt resonemang kring kulturspridning, när han hävdade att stadsseder successivt övertogs av landsbygdsbefolkningen, varefter de ersattes med nya i den »moderna» staden (Ejdestam 1944 s. 2 ff.). Han
uppmärksammade också de sociala faktorernas betydelse, liksom han
diskuterade vikten av att se till integrationsgraden, dvs, om en sed
tillhört någon viss social kategori e. d. och om den varit allmän eller
ovanlig i den enskilda orten (a. a. s. 35). I frågelistorna om årseldar hade
den typen av frågor ej ställts, men de förekom ymnigt i stadsfrågelistorna
där också eldarna berördes. Ejdestam bör därför ha haft användning för
de svar som inkommit på dessa frågor.
Avhandlingen ledde till en häftig debatt, där Ejdestam angreps för att
ha gjort kategoriska påståenden om sedspridningen och för att alltför
starkt ha betonat städernas och högreståndspersoners betydelse för sedernas spridning. Likaså ifrågasattes den kartografiska metod författaren
anlitat, särskilt tendensen att dra historiska slutsatser av nutidsbelägg
m. m. Ett visst erkännande fick dock Ejdestam för att ha infört funktionella synsätt i avhandlingen och för sin källkritiska inställning (Nilsson
1944 s. 139 ff., Svensson 1944 s. 65 ff., Wikman 1944 s. 121 ff.).
Ejdestams avhandling var den första större sedstudien skriven av en
arkivtjänsteman och baserad på uppteckningsmaterial som bl. a. hopbragts genom riktade frågelistor. Det var en diffusionistisk studie, där
framför allt kulturspridningsteorierna kom att bli omdiskuterade. Emellertid upptas den till stor del av spörsmål kring ålder och ursprung, även
om det inte sker för att påvisa ett antikt arv, och som sådan står den med
åtminstone ett ben i de äldre sedstudiernas värld.
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Undersökning av några livshögtider
Under 1950-talet mattades frågelistskrivandet vid ULMA av något. En
förklaring kan vara satsningen på inspelningar sedan arkivets fonogramavdelning bildats år 1952. Sammanlagt producerades dock 34 listor under
åren 1950-59. Ämnena varierade, men en viss betoning av tro rörande
olika djur kan förmärkas. Fyra sedfrågelistor tillkom: M 197 Dödsfallet,
M 198 Begravningen, M 211 Gregoriusdagen och M 216 Lysning och
bröllop. Författare till samtliga var dåvarande amanuensen vid folkminnesavdelningen Åsa Nyman.
De två förfrågningarna om död och begravning tillkom i samarbete
med School of Scottish Studies i Edinburgh och var ej primärt tilltänkta
bearbetningsprojekt utan snarare avsedda att ge komplement till samlingarna (Nyman muntl. 890206). Båda listorna var framför allt inriktade
på formfrågor. De var detaljerade och strikt strukturerade och gav
eventuella besvarare exempel på det som önskades av upplysningar:
Föremål i likkistan. Företogs andra åtgärder med avsikt att förhindra den
döde att »gå igen»? T. ex. kasta eldbrand, aska, salt eller gryn efter den
döde, slå omkull stolarna, på vilka kistan stått, strö ut linfrö eller risgryn
...? (M 197 Dödsfallet s. 3)

Frågelistorna om dödsfall och begravning visar stark släktskap med de
förfrågningar som tillkommit enligt ord och sak-metoden. De strukturerades utifrån det rådande systemet i realkatalogen, vars kapitelindelning
känns igen i formulärets rubriker. Registrets normerande roll är således
tydlig i dessa fall. Även frågelistan om lysning och bröllop skrevs enligt
denna ULMA-modell, dvs, med ett bakåtblickande perspektiv, med
terminologiskt inriktade, många, långa och genomtänkta frågor.
Musik, lek, dans och upptåg. Var det regel att bruden skulle ut och visa sig
för sådana som inte voro med om bröllopet? Vad kallades detta? T. ex. se
bruden, gå på köksen, sloa, knuta, byne? Vad kallades de som kommo?
(M 216 Lysning och bröllop s. 5)

Frågelistan är från metodsynpunkt mycket intressant och speciell. Redan i ingressen betonas bröllopssedernas kontinuitet med medeltiden
starkt, ett angreppssätt som är synnerligen ovanligt, särskilt om man ser
till sedfrågelistorna i stort. Inslaget av terminologiska frågor är vidare
påfallande, något som inte heller är utmärkande för sedfrågelistorna i
allmänhet. Listan författades 1953, men den kom inte omedelbart att
begagnas och har än i dag inte använts särskilt ofta, eftersom den är
inriktad på tidsmässigt så avlägsna förhållanden att någon svårligen kan
minnas dem.
Nyman uppger som förklaring till listans utseende att hon när hon
skrev den uppmanades att följa det rådande mönstret, dvs, den matris
som fanns för frågelistförfattande vid arkivet och som avspeglat sig i de
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flesta tryckta och maskinskrivna listor (Nyman muntl. 890207). Det
behöver emellertid inte vara den enda förklaringen till att frågelistan ser
ut som den gör. Jämförd med exempelvis de drygt tio år äldre stadsfrågelistorna verkar M 216 antikverad, men det kan bero på att det sakområde
som skulle undersökas, lysning och bröllop, tillhörde de klassiskt etnologiska, där man vände sig till allmogen och ej till städernas köpmän och
hantverkare. När det gällde allmogeundersökningarna fanns det ett känt
och beprövat mönster att falla tillbaka på, t. ex. att man skulle förhöra
sig om gångna tiders förhållanden. Sakområdet var heller inte tidigare
undersökt genom en riktad frågelista. M 216 visar liksom sina föregångare om död och begravning på ett starkt beroende av realkatalogens
kapitelindelning, vilken utgjort grunden för listans strukturering. Den
hör metodmässigt ihop med arkivets ord och sak-tradition, men den
markerar också slutet på en epok som den egentligen sista sedfrågelistan
enligt den gamla modellen.

Kvardröjande och nya synsätt inom sedforskningen
1940- och 1950-talens sedstudier präglas av såväl kvardröjande som nya
sätt att se på vetenskapen. Några sedundersökningar utanför ULMA har
valts för att illustrera detta. 1943 kom en avhandling, som åtminstone till
vissa delar behandlade högtidssed i den bemärkelse som används här,
nämligen Karin Danvers. Hon undersökte vårens festtillfällen och märkesdagar och tog i sin studie stark ställning mot Mannhardtskolan och
dess fruktbarhetsteorier. Hon bejakade i stället rationalistiska förklaringar och menade att många av bruken kring exempelvis Vårfrudagen var
utslag av skämtlynne och leklust inför den stundande och efterlängtade
sommaren (Danver 1943 s. 233 ff.). Danver var en produkt av den von
Sydowska skolan i Lund, och hennes rationalism utsattes för grov kritik,
inte minst av de mer historiskt orienterade sedforskarna. Framför allt
beskylldes hon för slarv med källorna och för bristande kunskap om
historiska sammanhang (Nilsson 1943 s. 62 ff., Svensson 1943 s. 65 ff.).
Reaktionen på hennes idéer visar något av svårigheterna att föra fram
radikalt nya synsätt inom ett område som alltid varit omhuldat av
forskarna.
År 1950 kom Hilding Celanders stora monografi om stjärngossarna.
Undersökningen var en jättelik materialpublikation, där källmaterialet,
som ordnats landskapsvis, utgjordes av ungefär ettusen uppteckningar.
Celander ville kartlägga sedens »grundelement och senare utveckling»,
och i sin historiska översikt intresserade han sig bl. a. för spridningsfrågor. Även om hans verk inte innebar några teoretiska eller metodiska
nyheter, bör vikten av att han studerade också den revitaliserade
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stjärngosseseden dock påpekas. Där kunde en föraning om ett begynnande samtidsstudium förmärkas. Detta till trots var Celander framför allt
ännu den survivalinspirerade forskaren som inriktade sig på att studera
ålder, ursprung och utbredningssätt (Celander 1950 s. 11 ff., s. 477 ff.).
Hans sedstudie pekade som helhet knappast framåt; tvärtom var den
skriven enligt gammalt manér med ett gigantiskt materialunderlag,
strävan efter fullständighet och med de gängse frågorna till materialet.
Det var således mestadels en deskriptiv materialredovisning.
En strikt funktionalistisk studie var dock Albert Eskeröds populärvetenskapligt hållna bok Årets fester som utkom 1953. Där fick traditionsmaterialet sådant det fanns upptecknat i arkiven tala. Eskeröd intresserade sig inte för ålders- och ursprungsfrågor. Svagheten med hans studie
ansågs vara att han förutsatte att det mänskliga psyket alltid fungerat
likadant, dvs, han ansågs ta ringa hänsyn till historiska faktorer (Eskeröd
1953, BringUs 1988 s.243).
Eskeröds bok var, liksom den år 1951 av Mai Fossenius utgivna
Majgren, majträd, majstång, huvudsakligen en uppgörelse med Mannhardtskolan, vars inflytande ännu vid denna tid var stort. Fossenius
kunde exempelvis visa att majstången sannolikt kommit till vårt land
med inflyttade tyskar under medeltiden. Hon tillbakavisade därmed
Mannhardttraditionens åsikt att majstången var ett slags vegetationsstång (Fossenius 1951 s. 59 ff.). Med Danvers, Eskeröds och Fossenius'
studier kan man säga att de funktionalistiska synsätten slog igenom på
bred front under dessa årtionden. Någon nyorientering i denna funktionalistiska anda kunde dock ej förmärkas i de samtida ULMA-frågelistorna om sed.

Nedgångstid för folkminnesinsamlingen
Under 1960-talet kom ULMA:s verksamhet att präglas av låg insamlingstakt och ett minimalt frågelistförfattande. Sammanlagt skrevs under
åren 1960-69 endast fem listor, nästan samtliga s. k. specialfrågelistor,
dvs, förfrågningar tillkomna för enskilda forskare eller forskningsuppgifter. Insamlingen av handskrifter var således liten men samtidigt uttalat
forskningsmotiverad. Inga sedförfrågningar gjordes.
Hela 1960-talet representerar därför en nedgångstid för folkminnesinsamlingen, åtminstone vad handskrifter beträffar. Detta sammanhängde
emellertid med en rad faktorer. 1967 flyttade arkivet ut från universitetsbiblioteket Carolina Rediviva och tog sina nya lokaler på Östra Ågatan i
besittning. Denna flytt leddes av föreståndaren för folkminnesavdelningen, Richard Broberg, och var både mödosam och tidskrävande. Under
en tid användes dessutom arkivchefens privata villa som tillfällig arbetslokal. Den besvärliga lokalfrågan bidrog naturligtvis starkt till att insam-
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lingen kom att sättas på sparlåga. Dokumenteringen avstannade dock ej
helt; tvärtom genomfördes under 1960-talet ett av arkivets genom tiderna
största inspelningsprojekt, nämligen tre långa USA-expeditioner (Nyman 1978 s. 103f.).

Samtidsstudier vinner terräng
Även om sedstudier inte alls förekom vid ULMA under dessa år pågick
de utanför arkivet. 1960 lade Tordis Dahllöf i Uppsala fram sin licentiatavhandling om Mikaeli. (Se hennes artikel i detta nummer av Svenska
landsmål.) Hennes primära intresse var egentligen inte seden som sådan,
utan hon såg snarare ämnet som väl anpassat till kopplingen mellan natur
och kultur, dvs, ett sedmönster förankrat i naturåret. Dahllöf hade inte
fått sig sitt avhandlingsämne förelagt, men eftersom hon var inspirerad
av Karin Danvers arbete från 1943, ville hon skriva ett slags pendang till
detta. Mickelsmässtudien blev en monografisk studie, som var starkt
beroende av arkivmaterial, »folkets röst». Ämnesvalet var dock snarast
en tillfällighet, då sedstudier enligt Dahllöf under 1950- och 1960-talen
inte bedömdes som särskilt angelägna (Dahllöf muntl. 890228).
År 1967 lade Valdis Orckus i Uppsala fram sin licentiatavhandling om
Tjugondag Knut. Liksom Dahllöf menar Or&us att sedforskning egentligen inte låg i tiden, och hon uppger att hennes professor, Dag Strömbäck, inte var särskilt entusiastisk inför hennes ämnesval. Hon motiverade sitt val med att inget tidigare fanns skrivet om Knutsfirandet och
hon valde att undersöka varför firandet i Sverige och i svenskbygderna i
Finland och Estland dragits ut en vecka extra, när detta ej skett i andra
områden. OrdUs stödde sig, liksom Dahllöf, främst på traditionsuppteckningar, bl. a. på svaren på de under 1930- och 1940-talen utsända
frågelistorna om tjugondagen (OrdUs muntl. 890331).
1965 lade Mats Rehnberg fram sin avhandling Ljusen på gravarna. Det
var en innovationsstudie, där författaren ville undersöka påverkan, mottaglighet och spridningsvägar för innovationer i nutiden. Rehnberg menade att samtidsstudien var utmärkande för tiden, men avhandlingens
förord andas försvar för valet av undersökningsområde och antyder,
åtminstone för en sentida läsare, att det ej var helt accepterat att sysselsätta sig med en modern sed. Undersökningen var framför allt kvantitativ, eftersom den med hjälp av frågelistor och kontrollresor kartlade
ljusseder vid varje kyrkogårdsort i Sverige (Rehnberg 1965 s. 11 f.).
Rehnbergs avhandling fick kritik för att den inte tillräckligt tagit
hänsyn till sedbärarnas roll utan fokuserade innovatörerna. Ljuständningsseden hade, menade Nils-Arvid BrinOus, av författaren behandlats
som en sockensed, men den var egentligen en individualsed. Av det
skälet var integrationsgraden av betydelse, men denna aspekt menade
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han att Rehnberg försummat. Författaren fick dock erkänsla för att han
undersökt en modern sed, ett studium som också BringUs ansåg ligga i
tiden (BrinOus 1965 s. 127 ff.).
Till vissa delar en samtidsstudie var även Ilmar Talves undersökning
av namnsdags- och födelsedagsfirandet i Finland, som publicerades
1966. Talve byggde dels på äldre arkivmaterial, dels på svaren på en
enkät genomförd 1963. Hans ambition var att kartlägga namnsdagssederna och deras utbredningsområde. Framför allt intresserade han sig för
firandets uppkomst, utveckling och förändring (Talve 1966 s. 7 ff.,
s. 73 if.).
Om Dahllöf och OrdUs kan sägas representera ett mer traditionellt
sedstudium, pekar Rehnbergs och Talves undersökningar fram emot
ändrade uppfattningar om det forskningsbara. Etnologins syn på sig själv
som en historiskt inriktad vetenskap började luckras upp under 1960-talet. Samtidsstudien vann terräng och tog upp kampen med den historiska. Samtidigt övergavs på allvar den ensidiga inriktningen på 1800-talets
allmogesamhälle, men ännu 1988 påpekade Orvar Löfgren att tankemodellen om etnologin som räddningsaktion existerar än idag, samtidssundersökningar till trots, även om det nu är fråga om att »rädda den siste
punkaren i Malmö» (Löfgren muntl. 881130).

Förnyelse av frågelistan
Under 1970-talet sköt insamlingsverksamheten vid ULMA åter fart.
Etnologiämnet som sådant fick också ett uppsving. 1972 tillträdde Åsa
Nyman tjänsten som ledare för folkminnesavdelningen. Hon kom vid
sidan av det betungande färdigställandet av Atlas över svensk folkkultur
II att satsa på insamling och saklig registrering. Såväl Nyman som
hennes medhjälpare Wolter Ehn fungerade vid sidan av arkivarbetet som
lärare i etnologi. Detta engagemang kom att sätta vissa spår i frågelistverksamheten. En rad specialförfrågningar, vars resultat skulle ligga
till grund för B- och C-uppsatser i folklivsforskning, författades nämligen. Sammanlagt skrevs under åren 1970-79 36 frågelistor, dvs, något
fler än under 1950-talet.
1976 knöts till avdelningen en vetenskaplig medarbetare, vars huvuduppgift blev att sköta den s. k. realkatalogen, där samlingarna registrerades efter sitt sakliga innehåll. Detta medförde att stora delar av 1950- och
1960-talens insamlade material gjordes tillgängligt för forskning. Under
det tidiga 1980-talet utökades medarbetarna med en arkivarie, som fick
till uppgift att handha insamlingen. Genom denna speciella satsning blev
det möjligt att förnya och utöka antalet meddelare, vilket i sin tur
medförde ett ökat behov av frågelistor. Under åren 1980-88 författades
23 nya listor. Sammanlagt under perioden 1970-88 tillkom således 59
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frågelistor. Nio av dessa behandlar högtidssed: S 39 Källdrickning vid
trefaldighet, S 42 Det moderna Luciafirandets spridning, S 35 Jultomten,
M 227 Midsommarfirande, M 228 1:a majfirande, M 231 Julfirande, M
234 Namnsdagsfirande och namnval, M 236 Studenternas vårtraditioner
samt M 237 Årets festseder.
När frågelista S 42 om Luciafirandet kom 1974 hade det gått tjugo år
sedan man senast undersökt en högtidssed vid ULMA. Frågelistan blev
den första sedförfrågningen som ej baserades på ett samarbete mellan
språkliga och etnologiska intressen. Den såg radikalt annorlunda ut än
sina föregångare från 1950-talet. Frågorna var raka och enkla och det låg
ingen större genomarbetning bakom varje enskild formulering. Även om
fakta, dateringar och förändringsaspekten på sedvanligt sätt efterfrågades, andades listan ett nytänkande. I nästa sedförfrågan (S 39 Källdrickning 1976) genomfördes, på initiativ från Nordiska Museets etnologiska
undersökning, ett pronomenskifte från »man» till »du», och frågelistan
kom därmed att bli individcentrerad. Här kan man således iakttaga en
markant förnyelse av frågelistan. Tidigare hade avsikten med frågeformulären varit att ortsmeddelaren som besvarade dem skulle ge ett slags
genomsnittlig, giltig bild av förhållandena i en by eller en socken. Frågelistsvaret blev då en sorts bearbetning av det material ortsmeddelaren
erhöll från sina sagesmän. Nu började man i stället vända sig till den
enskilde meddelaren, som skulle besvara frågorna utifrån sin egen erfarenhet. Detta skifte kom ganska plötsligt under 1970-talet, och med få
undantag kom det för att stanna.
Frågelistan om Luciafirandet skrevs i direkt anslutning till atlasarbetet, då Nyman ansåg att kompletterande material om den moderna
sedens utformning tarvades. Frågelistan behandlade en samtida sed och
blev därmed egentligen den första sedfrågelistan inriktad på nutida förhållanden. Den var kopplad till en pågående forskningsuppgift och således forskningsmotiverad.
Det är alltså tydligt att sedfrågelistan kom att förnyas under 1970-talet,
även om vissa grundprinciper alltjämt levde kvar. Ett intressant undantag från den gällande frågelistmatrisen utgör emellertid M 237 Årets
festseder, skriven år 1977. Denna lista tillkom som en reaktion på
Nils-Arvid Bring&rs' översiktsverk med samma titel (1976). Vid ULMA,
som har större delen av landet som sitt insamlingsområde, ansågs boken
alltför ensidigt ha belyst de sydsvenska festsederna, och frågelistan
skulle därför söka korrigera bilden genom att ge ett norrländskt material.
Ursprungligen skrevs listan för en enda meddelares räkning, den högproduktive Erik Jonas Lindberg (1905-85) i Ragunda i Jämtland, men den
kom att besvaras av många fler. Den ser inte ut som någon annan
sedfrågelista producerad vid ULMA. I princip består den nämligen av en
avskrift av innehållsförteckningen i BrinOus' bok med tillägg av några få

Forskning om högtidssed

65

frågor, bl. a. av kontextuell karaktär. Intressant att notera ur metodsynpunkt är dock att svaren på denna summariska lista är lika innehållsrika
som på dem med genomtänkta, välformulerade frågor.
Med undantag av Lucialistan har ingen av sedförfrågningarna under
1970- och 1980-talen ingått i någon medveten satsning på just årets eller
livets högtider. De är alla tillkomna av andra skäl, vanligen för att fylla
lakuner eller komplettera ett äldre material med nyinsamlat yngre. En av
frågelistorna, M 234 Namnsdagsfirande och namnval, har emellertid
kommit att bearbetas för en B-uppsats i etnologi våren 1988 (Meijer 1988
opubl. manus).
1970- och 1980-talens sedfrågelistor betonar förändringsaspekten,
mest i betydelse av framåtskridande och ej tillbakagång eller upplösning,
men de är liksom sina föregångare också inriktade på formella frågor om
sedernas utformning och innehåll. De efterfrågar såväl förfluten tid som
nutid, och de är tänkta att kunna besvaras av både gamla och unga, såväl
i staden som på landsbygden. Därmed kan man med fog hävda att
samtidsstudien slagit igenom på bred front under dessa årtionden, samtidigt som frågelistorna är goda representanter för den gängse frågeliststilen, där insamlingen av arkiverbara fakta är väsentlig.
Hur prydde man hemmen förr inför julen inomhus och utomhus? Hur gör
man nu? ... Hur har julgransklädseln och julgransprydnaderna förändrats
genom åren? (M 231 Julfirande s. 1)
Kan du berätta om hur namnsdagen firades när du var barn och ung? Har
sättet att fira förändrats? (M 234 Namnsdagsfirande och namnval s. 1)
Sedfrågelistorna under de senaste två årtiondena har således förändrats
främst i och med att de till väsentliga delar blivit samtidsinriktade och
individcentrerade. De ställer också delvis nya frågor. Ett slående exempel på detta kan hämtas ur frågelistan om jultomten:
Har Du någon uppfattning om hur föreställningen om jultomten uppkommit?
Tror Du att den tillhör gammal svensk tradition eller att den kommit till oss
från utlandet?
Denna fråga är, såvitt jag kan se, den första ursprungsfråga som någonsin ställts i en sedfrågelista, och kanske är det symptomatiskt att den
kommer 1985, när forskningen kring sed knappast längre berör denna
aspekt !6

6 Ålders- och ursprungsfrågor är utmärkande för lekmannens intresse för sederna. För
etnologerna hade sådana spörsmål också varit viktiga, åtminstone fram till 1950-talet, och
de hade i mångt och mycket präglat forskningen. Ursprungsfrågor hade aldrig tillhört
frågelistorna. Det var i stället forskarna som utifrån källmaterialet skulle dra slutsatser om
ursprung. 1985 var ursprungsfrågor ej längre i fokus så nu kunde lekmannen få uttala sig.
Samtidigt syftade frågan sannolikt till att utreda folkliga uppfattningar om sambandet
mellan gårdstomte och jultomte.

5-899055 Sv. landsmål
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Studenternas vårtraditioner — samtidsstudie från 1980-talet
Som ett exempel på samtidsorienterade och individcentrerade sedfrågelistor kan M 236 Studenternas vårtraditioner nämnas. Den uppvisar en
annorlunda inriktning med begagnande av inifrånperspektiv. Listan
efterfrågar Uppsalastudenternas festcykel under våren och författades
av fem B-studenter i etnologi under handledning av en ULMA-arkivarie
våren 1988. Den testades i åtta intervjuer i direkt anslutning. Frågelistans inifrånperspektiv sammanhänger med att de efterfrågade sederna
kring vårfesterna (Valborg, första maj, vårbal m. m.) alla var välbekanta
för och självupplevda av författarna. Detta kom att betyda en hel del för
frågornas utformning och inriktning.
Redan vid det första skisserandet på frågeformuläret kom intresset för
de subjektiva upplevelserna av det uppsaliensiska vårfirandet att diskuteras. Den färdiga listan kom också att ställa just sådana frågor, dvs.
efterfråga besvararnas subjektiva upplevelser och uppfattningar av gemenskap, alkoholkonsumtion, trauma osv, kring vårfesterna. Denna
inriktning på det subjektiva var ny i ULMA: s sedförfrågningar, och M
236 markerar således ytterligare ett steg på vägen mot en förnyad frågelista. Fortfarande var dock formella beskrivningar av sedens olika uttryck samt förändringar viktiga frågor i formuläret.
Tanken bakom frågelistan var inte forskning annat än i samband med
den fältteknikövning som B-studenterna skulle genomföra. Frågeformuläret är dock nu under omarbetning av nya etnologistudenter och har
under våren 1989 testats i ytterligare 24 intervjuer. Någon undersökning
av Uppsalastudenternas festcykel under våren har tidigare ej gjorts vid
ULMA, trots att det intensivaste firandet försiggår bara ett par, tre
kvarter från arkivet och snarare tilltar än minskar för vart år. M 236 är
därför inte bara en samtidsorienterad, individcentrerad studie med
genomfört inifrånperspektiv utan också ett färskt exempel på att det
forskningsbara har vuxit.
Är Valborg något du ser fram emot eller tycker du att det är jobbigt med allt
ståhej? Tycker du att det förtärs för mycket alkohol? Är det väldigt viktigt
med gemenskap? ... (M 236 Studenternas vårtraditioner s. 1)

Atlas över svensk folkkultur II — resultatet av årtiondens
sedförfrågningar
År 1976 färdigställdes andra delen av Atlas över svensk folkkultur.
Redaktör var Åsa Nyman, som övertagit arbetet efter Åke Campbells
död 1957. Atlasen behandlade sägen, tro och högtidssed. Endast årshögtiderna fanns representerade, då livshögtiderna tidigare måst utgå. Nyman ansåg det nödvändigt att förse utgåvan med ett längre förord, där
hon dels gav en historisk överblick över arbetets framväxt och de

Forskning om högtidssed

67

bakomliggande orsakerna till projektet, dels kommenterade den kartografiska arbetsmetoden. Atlasverket var ett arbete i gammal stil, planlagt
redan under 1930-talet, och mycket hade hänt på sedforskningens område sedan dess; bl. a. hade karteringsmetoden starkt ifrågasatts (Stattin
1979 s. 26 f.). Atlasen var emellertid ett synbart resultat av flera årtiondens medvetna frågelistsatsningar och kanske tillsammans med Julius
Ejdestams avhandling om årseldarna den mest omfattande bearbetningen av ett insamlat sedfrågelistmaterial som genomförts inom folkloristiken vid ULMA.

»Sed som samhällsspegel»
Under 1960-talet förnyades sedforskningen främst i och med att samtidsstudien började bli vanlig. Detta innebar en väsentlig skillnad mot
den äldre, framför allt historiskt inriktade forskningen i sed. Under 1970och 1980-talen gjorde sig också andra synsätt gällande. Som den inledningsvis citerade Ulla Bräck påpekade, började då kommunikativa aspekter läggas på forskningsmaterialet, och seden sattes in i en samhällelig kontext och kom därmed att inte längre betraktas som ett fristående
fenomen utan som ett uttryck för social struktur. Orvar Löfgren har
myntat uttrycket »sed som samhällsspegel» och detta kan stå som en
gemensam rubrik för de senaste två decenniernas sedforskning.
Ett exempel på det förnyade sedstudiet är Gunilla Kjellmans avhandling Bröllopsgåvan från 1979. Hon utgår där bl. a. från strukturalistiska
och interaktionistiska teorier när hon studerar gåvoekonomi kring bröllopet genom att se till växelspelet mellan kultur, ekonomi och samhälle.
Hon stöder sig på ett gammalt material, huvudsakligen traditionsuppteckningar o. d., men ställer nya frågor till det. Hennes utgångspunkt är
att sedens kulturella uttryck säger mycket om samhället och den sociala
strukturen. Avhandlingen, som studerar såväl bröllopsgåvan som hemgiften och fästmögången, ger därför mycket mer än bara kunskap om
regionala formvariationer, eftersom Kjellman hela tiden relaterar sitt
material till samhället (Kjellman 1979 s. 9 ff., s. 125 ff.). Detta synsätt
hade inte varit gängse inom den etnologiska sedforskningen tidigare, och
Orvar Löfgren gick i sin fackgranskning av Kjellmans bok så långt, att
han betecknade det som ett utslag av paradigmskifte (Löfgren 1980
s.85).
En annan intressant och nyorienterad sedstudie presenterades av Åke
Daun 1981. Daun tog upp studentexamens sederna, ett ämne som tidigare
försummats av sedforskarna. Han angrep sitt ämne utifrån kommunikativa aspekter och utgick medvetet från situationen och ej från traditionselementen, exempelvis studentmössan. Han menade att studentexamenssederna, vilka tog sig olikartade rituella former, uttrycker styrkan
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i upplevelsen bakom, som ett slags överflödskommunikation i en situation (dvs, studentexamen) som tydligt avviker från det vardagliga. Upplevelsen krävde ett handlingsuttryck och detta erbjöds exempelvis med
mössan (Daun 1981 s. 7 ff.).
Dessa två sedstudier visar tydligt på en nyorientering under de senaste
två decennierna, en nyorientering som kanske framför allt innebär att det
redan insamlade materialet ännu kan komma till användning om man
bara ställer nya frågor till det. Därmed kan man säga att materialet, trots
att insamlingen en gång skedde utifrån andra premisser och därför kan
spegla tidstypisk och tendentiös forskning, ännu kan ha ett stort värde
för forskarna. ULMA kan på så sätt ställa ett stort och detaljerat
material om de senaste 100 årens högtidsseder till förfogande.

Från text till kontext
Steget från Hilding Celanders Nordisk jul till Åke Dauns Studentexamensseder är långt. Mellan dem ligger drygt femtio år, och angreppssättet har egentligen ringa likheter. Celander representerar det tidiga
1900-talets fascination av material och materialtillgång, där sedens form
var ett väsentligt objekt för undersökningen. Daun avlägsnar sig från
formerna för att i stället i situationen som sådan söka en förklaring till
sedens kulturella uttryck. När det gäller sedforskningen i form av bearbetningar, kan man således konstatera att mycket har hänt och att
förhållandet till studieobjektet drastiskt har förändrats, bl. a. genom att
kontexten blivit likvärdig med texten.
Har då ULMA:s sedfrågelistor förändrats på samma genomgripande
sätt, och speglar de forskningstrenderna utanför arkivet?
Ungefär 6% av ULMA:s samtliga frågelistor under åren 1925-88 har
behandlat högtidssed. Vissa högtider som Lucia, jul, midsommar och
namnsdags- och födelsedagsfirandet har dessutom undersökts vid flera
tillfällen. Även om somliga högtider (exempelvis Mors dag) inte undersökts alls, måste man säga att sedinventeringarna varit heltäckande.
Vissa lakuner kan dessutom förklaras med att arbetsfördelning informellt
rått mellan arkivet och Nordiska Museets etnologiska undersökning med
avsikten att undvika parallella inventeringar. Även om sedfrågelistan
som metod hade sin glansperiod under 1930-talet, då den folkloristiska
frågelistan växte fram vid ULMA, har den under hela undersökningsperioden om c:a sextio år hållit ställningarna, med undantag av åren
1954-74. Det är alltså en vid arkivet erkänd arbetsmetod.
Otvivelaktigt existerar stora skillnader och stora likheter mellan de
äldsta och de yngsta förfrågningarna. Sedfrågelistan var från början en
metod att samla empiriska fakta kring ett givet sakområde. Detta gjordes
med ett slags objektivt, genomsnittligt gällande frågeformulär, vilket
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med hjälp av sagesmän skulle besvaras av den tränade ortsmeddelaren.
Formuläret var försett med terminologiska förfrågningar, formfrågor och
valda exempel ur redan existerande samlingar, allt för att leda utfrågaren
på rätt väg. Samtidigt som det var ett frågeformulär var det också en
utredning i det ämne som skulle undersökas. Historisk inriktning och
allsidig belysning var viktiga aspekter i listorna, och därför lades mycket
arbete ned på såväl formuleringar som angreppssätt.
Under hela undersökningsperioden har basen i sedfrågelistan styrts av
en åstundan att samla in empiriska fakta i en strävan att beta av sakområdena. 1937 efterfrågades majstångens prydande och utseende, 1988
efterhördes hur sillunchen vid Valborg går till. Sakområdena varierar
men formfrågorna består således. Detta ser jag som den segaste strukturen i frågelistan, dvs, som dess huvuduppgift. Därvidlag finns en stark
kontinuitet mellan listan från 1925 och den från 1988.
Frågeformulären vid ULMA följer även i övrigt ungefär samma matris
fram till 1970-talet, då väsentliga skillnader uppträder. Mest påtaglig är
frikopplingen från samarbetet med de språkligt-dialektologiska intressena, vilket medför att terminologifrågorna utgår. Exemplen ur existerande
samlingar försvinner också, som en följd av att listorna nu skall besvaras
direkt av meddelarna. En genomgripande förändring blir också följden
av kursändringen mot samtiden samt pronomenskiftet från »man» till
»du». Då upphör listan att vända sig till genomsnittspersonen i Boda
eller Sköldinge och i stället fokusera individen NN. Detta åstadkommer
en individcentrering, dvs, en förskjutning från det normativa och genomsnittliga till det subjektiva, till NN: s berättelse om och upplevelse av det
efterfrågade. Denna förändring hänger också samman med den förnyade
inriktningen inom sedforskningen i stort.
Emellertid anser jag att frågelistans förändring eller förnyelse under
1970- och 1980-talen inte innebär någon total omvärdering av metoden.
Snarare är det fråga om en additiv process, där det forskningsbara
utökas utan att matrisen i grunden förändras. Frågelistans ursprungliga
uppgift att samla fakta, dateringar o. d. kring livets och årets högtider
består.
Jag kan inte konstatera något direkt samband mellan frågelistornas
utformning och den samtida forskningens inriktning under den period jag
undersökt, dvs, jag kan endast i vissa fall se olika tiders vetenskapliga
inriktning tydligt markerad i frågelistorna. Ett påtagligt skifte i listornas
utformning kommer först under 1970-talet, då folkminnesavdelningen
helt överger ord och sak-metoden och anammar nyare synsätt vid insamlingen. Men eftersom förändringen egentligen mest handlar om en förskjutning av intresset från texten till kontexten, är jag böjd att betrakta
frågelistan som en speciell genre i sig, ett spörsmål som jag hoppas
kunna utreda närmare i ett annat sammanhang.
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Översikt över ULMA:s sedfrågelistor7
Frågelistans nr o. namn

År

Frågelistförfattare

K. Rob. V .Wikman
1925 S 66 Utpågången
1928 S 23 Frieribruken
Werner Wirén
1930 36 Dop och kyrktagning
Gunnar Granberg
1931 M 1 Tro och sed rörande källor
M 2 Seder och bruk som sättas i
samband med Staffan
Ella Odstedt
1932 M 16 Påskris och påskskräcka
Åke Campbell m. fl
Frågekort 27-29: Mårtensfirandet
Frågekort 31-33: Påskris och
piskning
Frågekort 38: Födelse- och
namnsdag
Åke Campbell
1936 M 115 Lussenatt och Lucia
Julius Ejdestam
K 8 Årseldar
K 9 Piskning med ris
K 10 Palmer, påskris och fastlagsris
Åke Campbell
K 14 Lusse
Julius Ejdestam
M 117 Midsommar
Åke Campbell
M 119 Julen
Julius Ejdestam
M 122 Fastlag och påsk
1937 M 124 Vårfrudagen
M 126 Trettondagen, tjugondagen
och kyndelsmässan
M 127 Nyår
M 128 Årseldar
1938 K 21 Vårseder m. m.
M 145 Kristi Himmelsfärdsdagen
1939 K 48 Tranan och Vårfrudagen
1940 M 149 Herrgårdstraditioner: JulÅke Campbell
begåvning
Richard Broberg
M 152 Stadstraditioner: Lucia
M 153 Stadstraditioner: Julen
M 154 Stadstraditioner: Nyåret,
trettondagen och kyndelsmäs san
M 155 Stadstraditioner: Vårfrudagen,
fastlagen och påsken
M 156 Stadstraditioner: Valborgsmässan och Kristi Himmelsfårdsdagen

Antal
svar
Första o. senaste svar 890531
1925-12-22-1926-10-04
1928-10-20-1933-05-26
1931-02-24-1982-08-25
1931-06-18-1985-04-17

38
15
46
99

45
1931-06-18-1967-11-18
1932-04-19-1985-03-26 38
514
470
387
20
1937-01-18-1983-12-22
1937-10-10-1950-12-02 391
1937-10-10-1946-12-02 341
1937-10-10-1946-12-02 322
1937-10-14-1944-01-13 125
19
1937-04-05-1982-05-18
59
1937-02-26-1983-12-14
33
1937-05-25-1987-05-21
13
1937-06-12-1977-07-01
1937-11-25-1977-07-01
1937-10-06-1977-10-17
1937-12-20-1977-07-01
1938-12-20-1946-06-01
1949-01-10-1985-06-04
1939-10-30-1945-10-08

10
11
6
109
3
40

1970-06-13-1978-09-15
1941-09-25-1944-04-04
1941-06-28-1944-03-02

2
7
13

1941-07-21-1943-06-15

6

1941-08-15-1973-10-09

12

1941-07-21-1943-11-26

10

Sedan denna artikel färdigställdes har författaren inventerat ULMA:s totala frågelistverksamhet, vilket medfört att antalet frågelistor ökat och kompletterande uppgifter samlats
in. Sammanlagt räknar man vid ULMA i dag med åtta olika frågelistkategorier: tryckta
frågelistor nr 1-38, maskinskrivna (M) 1-244, specialfrågelistor (S) 1-77, kartfrågelistor (K)
1-55, estlandssvenska frågelistor (Est) 1-20, estlandssvenska frågor (EstF) 1-11, frågekort
(Frk) 1-50 samt övriga frågelistor och frågor (Ö) 1-138.
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M 157 Stadstraditioner: Pingst, trefaldighet och midsommar
1943 K 55 Lövgubbar och årstidsbrudar
1952 M 197 Traditioner om död och
begravning: Dödsfallet
M 198 Traditioner om död och
begravning: Begravning
1953 M 216 Lysning och bröllop
1954 M 211 Gregoriusdagen
1974 S 42 Det moderna Luciafirandets
spridning
1976 S 39 Källdrickning vid trefaldighet
1977 M 237 Årets festseder
1982 M 227 Midsommarfirande
M 228 1:a majfirandet
1985 M 231 Julfirandet
S 35 Jultomten
1987 S 234 Namnsdagsfirande och namnval
1988 M 236 Studenternas vårtraditioner/
vårfirande

71

1941-08-14-1943-11-26
1943-09-30-1943-10-26

11
4

1952-09-13-1983-11-15

21

1952-12-01-1982-10-18
1958-02-25-1989-01-19
1954-11-26-1983-10-17

18
12
2
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1974-11-28-1989-04-10
1985-04-17
1977-04-04-1989-04-17
1982-05-26-1989-05-16
1982-11-30-1989-05-02
1985-02-12-1989-02-09
1982-03-04-1989-05-18
1987-03-02-1989-04-20

17
1
11
13
21
13
16
127
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1988-04-28-1989-05-31

52
AL/89

Åsa Nyman
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Summary
Agneta Lilja, 'A practice that is uncommon or remarkable from the
standpoint of townspeople and the upper classes.' Research on calendar
and life-cycle customs at the Institute of Dialect and Folklore Research,
Uppsala, 1925-88
This article deals with the questionnaires concerning calendar and life-cycle
customs used by the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala,
between 1925 and 1988. It is based on a scrutiny of the Institute's surveys of
these customs, and comparisons are made with similar research conducted
outside the Institute. Special account is taken of published works resulting
directly from the Institute's collecting efforts, such as Julius Ejdestam's Årseldarna ('Annual bonfires') and Åke Campbell and Åsa Nyman's Atlas över
svensk folkkultur II (`Atlas of Swedish folk culture II').
The study shows that surveys of customs were most frequent in the 1930s,
when there was a deliberate drive to collect information about calendar customs
and festivals of the life cycle, partly because the planned atlas was to include
calendar customs. Between 1954 and 1974, no questionnaire surveys about these
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types of customs were carried out. Only in the late 1970s did they again become
common.
Roughly 6 per cent of all the Institute's questionnaires deal with calendar and
life-cycle customs. To begin with, reflecting a linguistic interest, they mainly
covered the form and terminology of customs. In the 1930s, following the setting
up of a Department of Folklore and Ethnology at the Institute, a more independent, folklore-oriented questionnaire emerged. Questions concerning form had a
prominent place in it, but it also elicited information about the dating of customs
and how they had changed. This questionnaire did not represent a fundamental
revision, however. Not until the 1970s, when surveys of customs had not been
carried out for twenty years, was a genuinely new questionnaire prepared. The
pronoun `one' was replaced by 'you', and the questionnaire was centred on the
individual. Previously questions had been asked about a sort of average picture
of the situation in a village or parish; now the focus was on how customs were
perceived by individual respondents. The concern with form and change remained, however, and must therefore be regarded as the most tenacious aspect
of the Institute's questionnaires, the prime purpose of which throughout the
period studied was to obtain empirical evidence of a kind suitable for archive
collection. Over the time span of the study, research on customs evolved from a
survival theory approach, with the emphasis on the age and origins of customs,
via diffusionist and cartographic studies, to an embracing of communicative and
societal viewpoints. However, the same trends cannot be discerned in the
questionnaires, which remained largely unchanged between 1925 and 1988. They
can therefore be regarded as a genre in their own right, with the chief purpose of
supplying facts for the Institute's collections. Although this material has been
gathered on the basis of widely varying theoretical approaches, the amount of it
and its geographical distribution mean that it probably has much to offer researchers.

Holländska språket i Amerika
Från en fältundersökning 1965
Av Folke Hedblom

De bandinspelningar av ännu levande svenskt talspråk i Amerika, särskilt dialekterna, som påbörjades av Dialekt- och folkminnesarkivet 1962
och fortsattes åren 1964 och 1966, fick snart efterföljare i andra länder.
Under de närmaste åren följde finska och finlandssvenska inspelningsresor. Beträffande amerika-norskan var saken då redan klar; initiativet
hade tagits i Amerika och 1953 utkom Einar Haugens numera klassiska
tvåbandsverk The Norwegian Language in America. Det var också i
samråd med Haugen som den första svenska undersökningsplanen gjordes upp, när han besökte Uppsala dagarna omkring den 1 maj 1960. Vår
samverkan med honom fortsatte under resorna i Amerika de följande
åren.
I Holland började man våren 1965 att förbereda en undersökningsexpedition till Amerika. Från dialektarkivet i Amsterdam tog man kontakt
med förf. för att få del av de svenska erfarenheterna. Det holländska
arkivet hade sedan 1955 bedrivit bandinspelningar av nederländska dialekter i hemlandet och i den flamsktalande delen av Belgien samt även av
frisiskan i bygderna vid nordsjökusten. I augusti 1965 besökte jag Amsterdam för närmare överläggningar i avdelningen för dialektologi inom
P. J. Meertensinstituut van de Koningklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen med avdelningens föreståndare dr. Jo Daan, erfaren
lingvist och fonetiker, och den kände dialektologen och folklivsforskaren
prof. P. J. Meertens. — Jag hade vid den tiden fullbordat våra två tidigaste undersökningsresor (se SvLm 1962 och 1964).
Man ville i första hand få veta något närmare om vår reseorganisation
och teknik, om tillvägagångssätt vid val av undersökningsorter, kontakter med personer och institutioner, tidningspress etc. på ömse sidor om
Atlanten. Vidare ville man få del av våra erfarenheter av möjligheterna
att i olika miljöer finna bevarad dialekt i levande tal hos såväl äldre
utvandrare som deras avkomlingar i andra och tredje led.
Om holländskan i Amerika under kolonialtiden finns åtskilliga upplysningar i tryckta källor, om »Jersey-Dutch» m. fl. (Jfr svenskan i Nya
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Sverige, Delaware, känd främst genom Pehr Kalms anteckningar på
1750-talet.) Hur äldre holländska och holländska dialekter kunnat utvecklas på främmande mark visar bl. a. språket afrikaans i Sydafrika.
På institutet i Amsterdam fann man de svenska erfarenheterna så
»positiva» att man beslöt att genomföra en expedition med det svenska
företaget som »voorbeld». Detta säges inledningsvis i en 1987 utkommen
bok om resan och dess resultat författad av Jo Daan: Ik was te bissie
Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten.1
Förvisso är detta en för oss i Skandinavien och för språkforskningen i
allmänhet mycket välkommen bok. Men — det skall genast sägas — den
har en beklaglig brist: Den är i sin helhet skriven på holländska och
saknar sammanfattning på något annat språk. Visst behöver man skriva
framställningar i ämnen som detta direkt avsedda för den inhemska
publiken. Men i internationella sammanhang är holländskan knappast
mer gångbar än de skandinaviska språken. Ifråga om denna bok, som
omedelbart är av största intresse för författarens kolleger i både Europa
och Amerika, borde en »Summary» på åtminstone ett par sidor ha varit
en självklarhet. För att boken inte skall bli okänd för denna tidskrifts
läsekrets ger jag här — så gott som min starkt begränsade förfarenhet i
holländska tillåter — en kort redogörelse för dess huvudinnehåll.
Själva utgångspunkten för fältundersökningarna var liksom hos oss
och i många andra länder den hägrande möjligheten att därute kunna
träffa på åtminstone rester av sådana äldre språkdrag som numera
försvunnit i dialekterna i hemlandet.
Sedan man kommit igång med att samla in adresser genom tidningar
och enskilda personer, hemma och i Amerika, stod det snart klart att
upptagningarna måste begränsas, både geografiskt och personellt. Det
var nödvändigt att koncentrera sig på några få viktigare centra för
invandring från Nederländerna. Storstäder skulle undvikas. Där hade det
egna språket utsatts för starkt utjämnande krafter och i regel haft svårt
att överleva emigranternas egen generation. Endast personer som utvandrat under mitten och senare delen av 1800-talet och deras avkomlingar i andra och tredje led kunde komma i fråga. Senare utvandrare,
som gått i skola i hemlandet och fått sina språkvanor där, måste lämnas
därhän. Detta stämmer helt med de svenska erfarenheterna.
Resan gjordes tiden augusti—september 1965. Dr. Daan och hennes
medhjälpare spelade in 285 personer vid 122 upptagningstillfällen och

I De fyra första orden i bokens titel kan översättas: 'Jag hade för bråttom'. Det sista ordet
är lån från engelskans busy. Orden syftar på en i boken återgiven serie äldre skämtbilder i
Rijksmuseum, Amsterdam. Den illustrerar några religiösa emigranters bedrövliga seglats
och misslyckade kolonisationsförsök i Amerika.
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under en samlad speltid av 75 timmar. Man gjorde vid dessa upptagningar samma erfarenhet som överallt annars att många personer berättade
villigt och ogenerat under det att andra var tröga i talföret eller greps av
»mikrofonfeber». Att var och en utfrågades om sina personalia samt sina
levnadsöden i hemlandet, under emigrationen och i Amerika säger sig
självt.
Jo Daan nämner inte vilken teknisk utrustning man använde. En sådan
upplysning är värdefull både vid avlyssning och kopiering och särskilt
vid fonetiska specialundersökningar.
Till undersökningsorter valde man främst den stora bosättningen Holland i staten Michigan på östra sidan om sjön Michigan samt ett par orter
på motsatta stranden, inom staten Wisconsin. Den ena av dessa har
befolkats av utvandrade katoliker. Dessutom besöktes några platser i
staten Iowa. Till detta kom en ort i staten Massachusetts. Där fanns det
folk som ännu talade frisiska.
Sedan man kommit hem till Amsterdam igen samt arkiverat och
katalogiserat sina ljudband skulle den vetenskapliga bearbetningen omedelbart börja. Men då stötte man genast på besvärliga hinder. Det första
och största var — liksom hos oss — nödvändigheten av att åstadkomma
pålitliga utskrifter av det som säges på banden. Lyssning och omlyssning
tog orimligt lång tid och krävde medverkan av ett större antal kvalificerade medhjälpare. Detta förutsatte ekonomiska resurser som man inte
hade. Ett antal utskrifter i grov beteckning gjordes av studenter vid
institutet.
Vid detaljstudiet av utskrifterna ställdes man snart inför nya svårigheter. Försök att auditivt fastställa när »språkväxling» inträder misslyckas
ofta i detaljerna. Nederländska ljud kunde realiseras på engelska och
vice versa. Hur, t. ex., skilja på holl. de och engelska the, holl. en och
eng. and, holl. hebben och eng. have i löpande tal? — Vi känner igen
problemet!
Amerikaemigrationen från Nederländerna tycks inte ha undersökts av
historieforskarna i någon utsträckning som motsvarar vad som under de
senare årtiondena gjorts i Norden, särskilt i Sverige. Dr. Daan har därför
sett sig nödsakad att ägna åtskilliga sidor av sin bok åt huvuddragen av
dess förlopp och resultat. Massan av utvandrarna var — liksom hos oss —
fattigfolk som ville skaffa sig bättre materiella villkor. Men den religiösa
motivationen har varit betydligt mer framträdande än hos oss. Man ville i
Amerika skapa ett nytt Zeeland, Overijsel etc. där den protestantiska
traditionen hemifrån ifråga om språk, gudstjänst och livsföring i övrigt
skulle bibehållas i sin rena form. De många olika reformerta denominationerna var strängt konservativa. Ingenting fick ändras i deras grundstadgar. Gudstjänst, uppfostran och språk skulle vara som i hemlandet.
Man upprättade egna skolor med starkt konfessionell prägel. Det har
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sagts att holländarna i Amerika höll ihop inte som landsmän utan som
medlemmar i samma religiösa grupp. »Det är språket de ber på som
håller dem samman!»
För katolikerna blev detta helt annorlunda. Deras kyrkospråk var
latinet och i deras skolor i Amerika gick barn av många olika nationaliteter, irländare, fransmän, tyskar m. fl. Detta gjorde att amerikaniseringen
av dem gick snabbare. Jo Daan belyser med statistiska tabeller förhållandena inom olika religiösa grupperingar hemma i Nederländerna och ute i
Amerika.
Den språkliga utvecklingen i de nederländska bosättningarna visar
stora likheter med vad som skedde i motsvarande svensk-amerikanska
samhällen. Men av de eftertraktade äldre dialektdragen, som försvunnit i
levande tal i hemlandet, fann man under resan i Amerika ingenting.
Härvidlag var de svenska expeditionerna lyckosammare (Hedblom
1975:40). Det holländska standardspråket i bosättningarna i Amerika
tycks, enligt Daan, vara mindre dialektpräglat än sin svenska motsvarighet. En av anledningarna härtill har Jo Daan pekat på i en tidigare
uppsats (Daan 1970:207 if.). Man kan, menar hon, inte vänta att dialekterna i ett land med så hög befolkningstäthet på en så begränsad yta som
Nederländerna skall kunna behålla sina dialektskiljande särdrag lika bra
som i Norge och Sverige där de dialekttalande var spridda på en 10 å 20
gånger större ytvidd.
I de reformerta bosättningarna rådde under tidigare år ett slags »triglossi». I kyrkan talade man »Nederlands», holländskt standardspråk.
Detta kom också att alltmer fungera som »lingua franca» mellan folk från
skilda orter i hemlandet. Närstående personer emellan — inom det fungerande »nätverket» — talades »streektaal», ett regionalt betonat vardagsspråk, och i hemmen »thuistaal», hemmaspråk, med starkare lokal
eller dialektal prägel. I vilken trakt hemma i Holland dessa särdrag hör
hemma får man oftare avgöra på grundval av talarens artikulation och
intonation än på förekomsten av enskilda ljud, former och ord. De
senare är mindre resistenta mot utjämnande krafter än de förra. Med
utomstående holländare talar man i ständigt ökad utsträckning engelska.
I de katolska bosättningarna i Wisconsin, där nederländskans roll som
kyrkospråk bortfaller, råder i stort sett en diglossisituation med »thuistaal» hemma och engelska med utomstående.
Hos friserna i Massachusetts rådde också triglossi. Inbördes talade
man fortfarande frisiska. »Nederlands» förstod de flesta men de kunde
knappast tala språket. Då Jo Daan samtalade med de äldre på holländska
svarade de på frisiska. Med utomstående, även holländare, talade man
engelska. I kyrkan predikades det länge på holländska men man märkte
undan för undan att de yngre gick dit mera av vana än av övertygelse och
på 20-talet började man övergå till engelska.
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I fortsättningen redogör förf. utförligt för sina försök till närmare
analys från olika synpunkter av det språk som finns på hennes band och
hon redovisar i många fall sina resultat i tabellform. Hon försöker följa
vissa drag ur det fortskridande språkskiftet med hänsyn till de talandes
generationstillhörighet, kön, hemort i moderlandet, äktenskap, miljö
osv, för att på så sätt nå fram till slutsatser som kan vara generaliserbara.
Men hon finner det vanskligt. Det material hon har i sina inspelade texter
utgör inte en sådan »corpus» som krävs för mätningar enligt nu aktuella
lingvistiska metoder. Antalet »icke-lingvistiska variabler» är för stort.
Man kan gott säga, summerar hon, att »varje immigrant i alla tre generationerna har sin egen språkhistoria».
Anmälarens otillräckliga behärskning av holländska språket hindrar
honom från att här lämna en mera ingående redogörelse för Jo Daans
försök till sammanfattande analyser av sina bandupptagningar. Detta må
hänskjutas till i språket bättre hemmastadda forskare. Med ovanstående
har jag bara velat fästa uppmärksamheten på ett för svensk emigrantspråksforskning intressant parallellföretag.
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SUMmary
Folke Hedblom, The Dutch language in America.
Notes from a field research visit
In the 1950s and 1960s a strong interest arose in various European countries in
the history of the 19th century mass emigration to America, including the
languages and dialects the emigrants took with them over the Atlantic, still
extant among older immigrants and their descendants in some part of America.
This interest was considerably enlivened after the publication of Einar Haugen's
book The Norwegian Language in America in 1953. In 1962, 1964 and 1966
research visits were organized by the Institute of Dialect and Folklore Research
at Uppsala, for the purpose of making extensive tape recordings in different
states of the US, in communities where Swedes had settled in the period 18451914. This Swedish undertaking aroused an interest in other countries, among
them the Netherlands. After consulting her colleagues at the Uppsala Institute
about their experiences, the head of Amsterdam's Institute of Dialectology,
Folklore and Place-Name Research, Dr Jo Daan, went on a tape recording field
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trip to the US in 1965. She visited a number of smaller old Dutch communities in
Michigan, Wisconsin and Iowa, as weil as a community in Massachusetts where
descendants of immigrants from Friesland were still able to speak the Frisian
language.
In her book Dr Daan reports on her visit. Unlike her Swedish counterparts,
she found no older dialect features that were no longer in use in the living
dialects of the Netherlands. This is not surprising, she emphasizes, since levelling of dialect differences in that densely populated country occurred earlier than
in sparsely populated Sweden and Norway. The conservative traits of American
Dutch are to a great extent due to the fact that the older emigrants from the
Netherlands belonged to the very conservative Reformed Church, with its
old-fashioned faith and way of life.
Dr Daan gives an exhaustive account of her attempts to evaluate the speech
material she collected from different points of view. But the difficulties are
considerable, she concludes. Numerous 'non-linguistic variables' are involved.
In the end, it can be said that every emigrant has his or her own linguistic
history.
Dr Hedblom regrets that this book, extremely interesting to all the author's
colleagues in different countries, does not include a summary in English.
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Sv. landsmål

Om hur den datoriserade
uppsättningen av landsmålsalfabetet
kom till
Av Sven Söderström

När Almqvist & Wiksell år 1977 behövde en uppsättning tecken av
Lundens landsmålsalfabet (lmalf.) för bruk i den nyanskaffade VIP-fotosättningsmaskinen, tog sätterichefen Per-Åke Hedén kontakt med mig,
som vid den tiden var förste arkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet
i Uppsala. En ny teknik hade då tagits i bruk som gjorde det möjligt att
förbise det förslag till förenkling av lmalf. som framlagts av Manne
Eriksson i SvLm B. 62 (1961) och återgå till Lundells ursprungliga system. Systemet med flytande accenter innebar att det inte längre fanns
några allvarliga tryckeritekniska svårigheter att kombinera en bokstav
med diakritiska tecken av önskat slag och antal. Tryckeriet ville ha ett
verktyg att kunna publicera varje slag av landsmålstext samtidigt som
det av kostnadsskäl ville se antalet tecken så begränsat som möjligt.
Målet var alltså att minimera teckenmängden samtidigt som dialektologen skulle vara fri att i görligaste mån citera olika källor med landsmålsbelägg. Det beslöts att Dialekt- och folkminnesarkivet skulle utarbeta ett förslag till teckenuppsättning.
Då jag undersökte vilka tecken som under de senaste hundra åren
brukats i svensk dialektlitteratur och i svenska dialektuppteckningar,
kom jag fram till att närmare 150 grundtecken brukats. Därtill kom
diakritiska tecken till ett antal av 28 stycken — vid denna beräkning har
ett och samma tecken i flera höjdpositioner räknats endast en gång. Det
var under blysättningens tid förhållandevis lätt att skapa ett nytt tecken
genom att vända en blytyp uppochner eller genom att fila lite på en
stapel. Några av dessa tecken har begagnats endast av sin uppfinnare i
vissa uppteckningar men aldrig i tryck (det torde gälla Herman Geijers
stungna a) , andra endast i enstaka publikationer (t. ex. Marcus Borgströms tecken för det s. k. forsljudet, se SvLm B. 11 s.30). Ett test på
frekvensen av de skilda tecknen, som jag gjorde på texter från fyra olika
landskap, visade på två förhållanden: dels att de oftast förekommande
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tecknen i de fyra texterna var kursiverna i det vanliga alfabetet och några
till, nämligen sådana som brukar ingå i fonetiska utskrifter av riksspråkligt talspråk, dels att andra högfrekventa tecken i en viss text var
specifika för just den dialekten. Av de diakritiska tecknen var längdstreck samt grav och akut accent de vanligast förekommande. Efter
ingående diskussioner inom Dialekt- och folkminnesarkivets språkliga
avdelning och lika ingående diskussioner med företrädare för Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU) och för Ordbok över Sveriges dialekter (OSD)
framlade jag ett förslag till en kraftigt reducerad teckenuppsättning.
Bortgallrade var då drygt 40 grundtecken. Bland de tecken som fick utgå
var o »med ring upptill» (som tydligtvis tillkommit på grund av ett
missförstånd), stunget bergslags-u, »åttan» med en fri »skålpundsbåge»,
y med delen ovanför baslinjen lika med bergslags-u, »ägget» med snedstreck, tecknet för bilabial tonande frikativa (se Noreen, Vårt Språk I
s. 411), det k-tecken som Lundell i sin uppsats The Swedish dialect
alphabet s. 9 (i Studia Neophilologica I. Uppsala 1928) kallar »Semitic
kaf». Kanske var det svårast att gallra bland tecknen för ljud kring ä,
dvs, för ljud mellan a och e. Det blev nödvändigt att sortera bort de båda
ligaturerna a och det s. k. stockholms-e och a »med kil i ryggen» och
stockholms-e samt e, dvs. epsilon (som ju kan hämtas ur det grekiska
alfabetet). Eftersom de normala kursivtecknen kunde fås ur en existerande kursivfont, behövde särskilda sådana icke skapas. Detta gällde
också i (dvs. i utan prick), som ju ingår i lmalf. Här missförstod jag
Heden och fick den uppfattningen att även j kunde fås utan prick. Detta
missförstånd ledde till att j utan prick saknas i den tablå över landsmålsalfabetet som senare framställdes av Almqvist & Wiksell och till att
svårigheter uppstod vid återgivandet av lmalf. j.
Av de diakritiska tecknen slopades i en första omgång sex av Lundell i
SvLm 1.2 upptagna, nämligen tecknen för dubbellångt ljud och för olika
tonhöjder. Även tecknen för mjuk ansats, för glottis och för aspiration
ansågs som umbärliga. Ovalen för läpprundning slopades men byggdes
in i »långt s med ring» (nr 55 på listan). Försök att sätta in nasalkrok vid
y-tecknen gav till resultat att man av tydlighetsskäl måste tillverka
särskilda tecken för nasalerat y (nr 68) och för nasalerat öppet y (nr 70).
Ett särskilt problem erbjöd beteckningarna för tonlösa ljud. Avsaknad av
stämton hos konsonanter hade i Lundells alfabet betecknats på flera sätt.
För några tonlösa ljud fanns speciella tecken, såsom för tunt och tjockt 1,
muljerat 1, bakre r och för tonlös bilabial frikativa (nr 19). Hos nasaler
och främre r angavs tonlöshet med en släng längst upp på den vänstra
stapeln. Tonlöshet utmärktes dock vanligen med hjälp av en vinkel
ovanför tecknet. Vi beslöt att generellt tillämpa det sista av dessa
beteckningssätt. Av främst tydlighetsskäl måste vinkeln läggas på stapeln i b och d, vilket ledde till att separata tecken måste skapas för dessa

Sven Söderström

84

Landsmålsalfabetet

a ananv acob
' a2 a e
d4c4;10
9gvYkvb i i
114. 11- J1111n
ywygo0
vReits'sik5fsf
uu

i 61 f t 4 ,1

ulta 6 Y YMY y
YulZ3aox•xx
0000088
82

84

RS

Or.

8,

n41

Landsmålsalfabetet, utarbetat av ULMA i samråd med Almqvist & Wiksell Tryckeri AB.

Den datoriserade uppsättningen av landsmålsalfabetet
a med ring nertill
a med kil i ryggen
uppochnervänt a med kil i ryggen
a med kil nertill
uppochnervänt a med kil nertill
uppochnervänt kursivt a
tvåvånings-a
kaffebönan
tonlöst h
tonlöst d
Il. supradentalt d
kakuminalt d
palatalt d
ei)
stockholms-e
uppochnervänt stockholms-e
schva. uppochnervänt e
viby-e
fl. bilabialt
främre g
gamma, bakre frikativt
främre frikativt
labialt /i
i med ögla åt höger
i med ögla åt vänster
viby-i
främre k
supradentalt
tjockt / utan slag
tjockt / med slag
tonlöst tjockt /
palatalt /
tonlöst /
velart /
supradentalt n
kakuminalt n
palatalt ii
labiodentalt n
främre ängliud
bakre äng-ljud
o med kil nertill
a med bjälke
skorrande frikativt r, litet skriv-r
främre frikativt /uppochnervänt Skorrande r
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frikativt kakuminalt r, som i värmländskt
hin/ring
stort r, uvulart r
rho
fors-ljudet
kakuminalt sje
[je-ljudet
tonlöst j
lie som i hjortkött
långt s, vanligt sje-ljud
långt .s med ring
bakre sie-ljud
Göteborgs-sje
supradentalt t
kakuminalt t
palatalt t
t som i hjortkött
skålpunds-u
vanligt långt u, u med kil nertill
bergslags-u
bergslags-u med båge
frikativt h
bokstaven y
nasalerat y
öppet y
nasalerat öppet y
delabialiserat y
u-haltigt y
skåne-y
.74. viby-y
tonande fors-ljud
tonande tjeljud
ä med ring upptill
o med ring nertill
hopskrivet a-e
a-e med kil i ryggen
hopskrivet tvåvånings-a-e, danskt ii-tecken
delabialiserat ö
ägget
slutet ö, danskt ii-tecken
(vanligt) öppet ö
halvöppet ö
åttan
skålpundsåttan
uppochnervänt c

Därtill kommer det vanliga alfabetets bokstäver i kursiv
samt en rad diakritiska tecken (flytande accenter) såsom
tecken för akut och grav accent, akut och grav cirkumflexaccent, akut och grav järnviktsaccent„qarkt och
svagt bitryck, nasalkrok, tecken för tonlöshet i form av en
hake, för muljering i form av en liten bei ge, tecken för
längd, halvlängd, korthet,. båge för diftongs svagare komponent, ring för sonantisering av konsonant och prick för
reducering.

86

Sven Söderström

tonlösa ljud (nr 9 och 10). Tecknet för tonlöst tjockt / har i lmalf. ett
ganska karakteristiskt utseende och är i vissa landsmålstexter mycket
frekvent. Vi fann att det var nödvändigt att behålla Lundells tecken
oförändrat och tog med det särskilda tecknet för tonlöst tjockt / (31).
Meningen var att tonlöshet i övriga fall skulle anges med vinkeln (ovanför eller efter huvudtecknet).
De speciella tecknens utseende diskuterades ingående med OSD och
OAU, som framförde många värdefulla synpunkter. Diskussionerna ledde bl. a. till att Dick Hallström, som vid den tiden var anställd vid
Almqvist & Wiksells ateljé och ritade de nya tecknen, blev tvungen att
för lmalf. göra ett nytt y-tecken (nr 67 på listan), eftersom utseendet hos
det i Times normala y alltför mycket avvek från det vi var vana vid att se
i lmalf. och alltför mycket påminde om tecknet för främre frikativt g (nr
22). Det visade sig vara praktiskt för sättaren att ge ligaturen a och e
(tecken nr 79), som i de flesta landsmålstexter är tämligen frekvent, plats
i landsmålsfonten. Efter en tid reste matematikerna invändningar mot
det spetsiga v som då brukades i normal Times kursiv därför att detta av
dem kunde uppfattas som grekiskt ny (v). Dessa invändningar ledde till
att Hallström fick lov att rita om det gängse kursiva v:et och göra det
rundat nertill. Senare skapades också ett w i samma stil. De nya
v-tecknen ingår därmed i det vanliga alfabetets bokstäver i kursiv och
hör följaktligen inte hemma i förteckningen över de speciella tecknen i
landsmålsalfabetet. Förslaget till urval och utformning sändes ut på
remiss till övriga dialektarkiv inom DOVA. Efter att ha fått in svaren
kunde jag meddela tryckeriet att förslaget godkänts. Endast »inkörningen» av typsnittet lmalf. återstod. Vissa initialsvårigheter med placeringen av de diakritiska tecknen löstes, och det nya datasatta landsmålsalfabetet torde därefter ha fungerat så att det borde ha fått betyget godkänt
av själve J. A. Lundell.
Under det decennium som gått sedan dess har som bekant utvecklingen inom området ordbehandling varit snabb. DOVA-arkiven förbereder
sig på att i större eller mindre utsträckning själva framställa offsetförlagor till sina böcker. För att fylla det behov av typsnittet lmalf. för
persondatorer som finns vid denna typ av publicering har därför Stig
Isaksson, arkivarie vid Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, skapat ett
lmalf., avsett för operativsystemet DOS (se Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1988). För Macintosh-datorer har ett motsvarande typsnitt tagits fram genom samarbete mellan Dialekt- och folkminnesarkivet
och Ortnamnsarkivet i Uppsala å ena sidan och företaget Data & Skapa i
Uppsala å den andra. Denna landsmålsfont innehåller 121 bokstavstecken. I siffran ingår också det vanliga alfabetets bokstäver i kursiv utom
q. Dessutom tillkommer 17 flytande accenter, varav 7 finns i två eller
flera positioner. Någon »sammangjutning» av tecknen, som Isaksson
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beskriver på s. 69 förekommer inte. En utskrift med LaserWriter kan se
ut som den här nedan:
abborre 1 s. åbar, åban. dvm sag hor åban stag pa brit 'de såg hur abborren stod i stim mot bottnen'; dvm fek tri åbara, inPl$an åbar; åbar, åbarlic», bit ti min krok, sce Jo da måskan o hitihOp (man sade detta när
man skulle meta och) do spilta man po måskan o låsta i2t o nåta, o da
slad-a va tun. Jfr gorr-, skratt-. abborrIgräs s. åbargries,
s. uö.
-grund s. åbargrien, -a. -slok s. se under abborre. -ställe s. åbarstiel, -a
'ställe i sjön där man brukar få mycken abborre'.

SUMMary
Sven Söderström, How Lundell's phonetic alphabet was adapted for
computer-based printing
In 1977 the printers Almqvist & Wiksell Tryckeri AB decided to acquire a
program that would enable them to typeset Johan Lundell's phonetic alphabet
('Landsmålsalfabetet') by computer. The Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, was asked to produce a version of Lundell's alphabet from
which low-frequency characters had been removed. This was done, and the
selection of characters and their appearance was subsequently discussed in
detail, in particular with representatives of the Institute of Place-Name Research, Uppsala, and the Swedish Dialect Dictionary. Other dialect and placename institutes were also asked to comment. The first illustration above shows
which basic characters were included, other than the ordinary letters of the
alphabet in italic form and dotless i and j. After some initial difficulties, the new
software proved to work weil, entirely in accordance with the guidelines drawn
up by Lunden 110 years ago.
Programs capable of handling Lundell's phonetic alphabet are now also available for use on personal computers. Software for the DOS operating system has
been produced at the Institute of Dialect and Place-Name Research, Lund (see
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1988). A corresponding typeface for
Macintosh computers has been produced by Uppsala's Institute of Dialect and
Folklore Research and Institute of Place-Name Research. The second illustration in the article shows a text printed out using the latter program.

Om tätmjölk, tätgräs, surmjölk
och skyr
Av Åke Hansson

Den 27 maj 1988 disputerade Inger Larsson vid Stockholms universitet
på en avhandling med titeln Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr. En
datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders
mjölkhushållning. Föreliggande artikel bygger på den opposition jag
framförde vid disputationen.

Referat
I ett inledande kapitel redogör författaren för några av sina utgångspunkter — äldre beskrivningar av den nordiska mjölkhushållningen och tidigare dialektgeografisk forskning (1.1). Hon avgränsar sin undersökning till
att gälla beteckningar från två betydelsefält, nämligen surnad mjölk och
växter som enligt de uppgifter som föreligger har använts som tätämne/
löpe vid framställning av surmjölksprodukter. I det förstnämnda fältet
— surnad mjölk — inkluderar hon beteckningar för 'surmjölk', 'tätmjölk'
och 'skyr' samt vidare beteckningar för 'grädde' i den mån sådana ingår i
beteckningar för tätmjölk eller surmjölk. Undersökningen omfattar hela
det nuvarande nordiska språkområdet med undantag av det svenskspråkiga Finland (1.2).
Avhandlingen sägs ha två övergripande syften:
att tillföra den nordiska dialektgeografin ytterligare fakta och bidra till
vår kunskap om den äldre nordiska mjölkhushållningen
att utveckla en persondatorbaserad metod för bearbetning och kartering av dialektalt material (1.3).
Efter en allmän redovisning av metoder i fråga om den ordgeografiska
undersökningen, datasystemet och den kartografiska redovisningsmetoden (1.4) preciserar hon de termer hon opererar med (1.5). I de två
nämnda betydelsefälten — surnad mjölk och tätämne/löpe — undersöker
hon beteckningar för sex referenter, nämligen — i fältet surnad mjölk —
beteckningar för: 1) tätmjölk 2) surmjölk och 3) isländskt skyr, vidare — i
fältet tätämne/löpe — beteckningar för två slags tätgräs: 4) Pinguicula
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(tätört) och 5) Drosera (sileshår) samt för 6) tättgubbe, dvs, sniglar, som
uppges ha använts med samma funktion som de nämnda växterna.
De sex referenterna har för databearbetningen sammanförts till fyra
sorteringsgrupper, RUBRIKORD, nämligen TÄTMJÖLK, SURMJÖLK, SKYR och TÄTGRÄS, dvs, till den sista gruppen har förts
beteckningar för de båda växterna och för sniglar. Rubrikorden sägs
utgöra en sammanfattning av ordgruppens semantiska innehåll. Ett
RUBRIKORD är i den databurna materialsamlingen det kriterium, som
är gemensamt för alla beteckningar med samma referent. I databasen har
också registrerats STANDARDFORMER, dvs, standardiserade skrivformer för de olika dialektala beteckningarna.
I sin ordgeografiska undersökning gör författaren två viktiga terminologiska distinktioner, nämligen
mellan polysemi och heterosemi
mellan synonymi och heteronymi.
Polysemi är mångtydighet hos ett ord inom ett och samma språkområde. Med ett språkområde förstås i detta sammanhang en socken eller
mätpunkt. Heterosemi är däremot mångtydighet som är geografiskt betingad. Det är det fråga om, då en betecknings olika referenter förekommer inom olika språkområden. Filbunk kan exempelvis stå för såväl
'tätmjölk' som 'surmjölk', men de skilda referenterna uppträder inte i
samma socken utan har (geografiskt) komplementär distribution.
På samma sätt upprätthålls en distinktion mellan synonymi och heteronymi. Synonymi föreligger då en och samma referent representeras av
två olika beteckningar inom samma socken. Om referenten 'tätmjölk'
kallas såväl tätmjölk som långmjölk i samma sockenmål är de nämnda
beteckningarna synonyma. Om en referent däremot har olika beteckningar i olika socknar används termen heteronymi. Då beteckningarna
långmjölk och tjockmjölk på olika håll brukas för företeelsen, referenten
'tätmjölk', är beteckningarna i fråga heteronyma.
I inledningen till avhandlingen lämnar författaren även en redogörelse
för sina källor och för omfattningen av sitt material — drygt 2 600 belägg
för ett 90-tal beteckningar, fördelade på knappt 1 100 mätpunkter (1.6).
I avhandlingens andra kapitel, Datorstödd dialektgeografi, ger författaren en översikt över tidigare arbeten med tillämpning av datorstödd
dialektgeografi och automatisk kartering (2. 1). Hon beskriver sedan sitt
eget datasystem (2. 2), där kärnan utgörs av beläggsdatabasen. I den
ingår samtliga belägg för den ordgeografiska undersökningen. Beläggsdatabasen kompletteras för karteringssyftet med en lägesdatabas, som
innehåller bl. a. koordinater för mätpunkterna/socknarna.
Författaren har använt databasprogrammet DbaseII, som bygger på en
registrering av poster. Ett belägg utgör en post. Varje post innefattar ett
bestämt antal fält. Posterna i beläggsdatabasen har 16 fält (fig. 1, s. 35).
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Bl. a. har varje post ett POSTNUMMER. Det finns, såsom tidigare

nämnts, RUBRIKORD och STANDARDISERAD FORM samt vidare
DIALEKTFORM (med grov beteckning), REFERENS (källhänvisning),
ADMINISTRATIV LOKALISERING och LANDSKAP (eller motsvarande), några kommentarfält etc.
I det andra kapitlet redogör författaren också för frågor i samband med
karteringen, såsom symbolval och koordinatsystem. Hon lämnar även
en översikt över de färdiga kartorna (2.3) (10 kartor är onomasiologiska,
7 semasiologiska, 4 är motivkartor, 2 visar utbredningen av synonymer
och heteronymer till dels tätgräs och tätte, dels fil, 2 kartor visar utbredningen av folktro i samband med tätmjölksberedning och 1 karta slutligen visar utbredningen av 'tätmjölk' i Norge under 1900-talets första
hälft).
Avhandlingens tredje kapitel bär titeln Tätmjölk, surmjölk och skyr.
Kapitlet innehåller den ordgeografiska undersökningen avseende betydelsefältet surnad mjölk. De tre referenterna tätmjölk, surmjölk och skyr
beskrivs (3.1). Tätmjölken bereds genom tillsättning av tätmjölkskultur,
tätte, till nysilad mjölk eller skummjölk. Sydgränsen för tätmjölkens
utbredning sammanfaller med fäbodgränsen — från Bohuslän och snett
upp mot Mälaren. Surmjölk bereds av nymjölk eller skummjölk, som
silas upp i mindre kärl och får stå i ett dygn eller två innan den förtärs.
Surmjölk har varit den viktigaste surmjölksprodukten i södra Sverige
och Danmark. Isländskt skyr (ski:r) bereds med löpe. Söt skummjölk
värms upp till kokpunkten och får svalna. När den är ljummen tillsätts
löpe och /Åtti, dvs, en sked redan berett skyr. Efter ett dygn silas vassla
bort. Skyret äts utrört med mjölk eller grädde.
I det tredje kapitlet diskuteras sedan förekomsten av polysemi och
heterosemi i fråga om beteckningar för de aktuella surmjölksprodukterna, dvs. betydelsefältet surnad mjölk (3.2.1). Författaren konstaterar
sammanfattningsvis, att polysemi inte uppträder i det undersökta materialet, men att heterosemi förekommer för beteckningarna surmjölk,
tjockmjölk, fil och sammansättningar med fil- såsom filbunke samt den
skandinaviska beteckning skyr/skör-, som är etymologiskt lika med det
isländska ordet skyr.
Det tredje kapitlet avslutas med en undersökning av synonymer och
heteronymer inom betydelsefältet surnad mjölk (3.2.2), i första hand
olika beteckningar för 'tätmjölk' (3.2.2.1). Författaren konstaterar att
det i fråga om 'tätmjölk' finns fyra högfrekventa beteckningar med
tydligt avgränsade kärnområden, nämligen långmjölk i Uppland,
tjockmjölk i Tröndelag/Jämtland, fil i Västerbotten och tätmjölk i Dalsland och södra Norge. Av övriga beteckningar är övre Dalarna kärnområde för skyr (det är snarast ett reliktområde), vidare Västergötland för
segmjölk och ympmjölk. Författaren konstaterar att »fullständig synony-
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mi är vanligast och förekomsten av heteronymer störst i randområden
mellan olika högfrekventa beteckningars kärnområden». Särskilt rikt på
heteronymer för 'tätmjölk' är sålunda södra Dalarna/Västmanland (mellan kärnområdena för tjockmjölk och långmjölk) samt Hälsingland, Ångermanland och Norrbotten. Författaren noterar, att det stundom är fråga
om ofullständig synonymi, då det finns en tendens att i randområden
lyfta fram en omarkerad egenskap hos referenten (3.2.2.4).
I fråga om 'surmjölk' förekommer fyra beteckningar med skilda kärnområden: surmjölk i Jylland samt från norra Skåne till Gästrikland plus
Västmanland och Dalarna, tjockmjölk i hela Danmark, skyr-Iskör- på
Fyn/södra Jylland, södra Skåne, Gotland, Dalarna, norska Västlandet/
Tröndelag/Nordland, löpemjölk slutligen i Västergötland (3.2.2.3). Det
föreligger få fall av synonymi och knappast några urskiljbara områden
med många heteronymer (3.2.2.4).
I kapitel 4, Tätgräs, ställer författaren frågan »Kan man bereda
tätmjölk med tätgräs?» och redovisar därefter ett eget lyckat försök i
detta avseende (4.1). Den vanligaste beteckningen i dialekterna för
växter använda vid beredning av tätmjölk är tätgräs. Därmed avses
mestadels Pinguicula (tätört) men ibland Drosera (sileshår) (karta 15,
s. 144). Förutom beteckningen tätgräs för de aktuella växterna används
beteckningen tätört och tätte samt några andra med låg frekvens (tab. 15,
s. 146). Alla dessa beteckningar är således heteronymer för 'tätgräs' (jfr
karta 22, s. 165). Tätte avser dock vanligen den skvätt av beredd mjölk
som används som 'startkultur'. De vanligaste beteckningarna tätgräs,
tätört och tätte saknar nästan helt synonymer, dvs, annan beteckning i
samma socken. Bilden av synonymer och heteronymer med avseende på
'tätgräs' bekräftar enligt författaren teorier, som framlagts av andra
forskare och som går ut på att graden av namnvariation kan ses som »ett
mått på växtens centrala ställning i människors medvetande» (Sigurd
Fries) eller — med en annan formulering — »begrepp med högt kommunikationsvärde har få heteronymer» (David Kornhall) (4.2, s. 164).
Författaren diskuterar även namngivningsmotiv för 'tätgräs' och konstaterar, att det överlägset vanligaste motivet är användningen som
tätämne/löpe (4.3). Hon gör därvid även jämförelser med namnen på
Pinguicula utanför Norden, i England och Frankrike. Författaren framlägger hypotesen, att Pinguicula tidigt använts som löpe (för ostframställning). Det förväntade resultatet har ibland uteblivit och man har i
stället fått tätmjölk. När tätmjölkens egenskaper upptäckts har man
fortsatt att bereda sådan och fortplantat tätmjölkskulturer.
Kapitel 5 i avhandlingen är betitlat Folklig och lärd botanik. Den
folkliga växtgruppen 'tätgräs' innefattar Pinguicula (tätgräs) och Drosera
(sileshår). Den kan kanske även ha inbegripit Galium (gulmåra). De
nuvarande riksspråkliga beteckningarna för Pinguicula är sv. tätört, no.
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tettegras, får. undirlOgugras,isl. lyfiagras eller hleypisgras, da. vibefedt
(5.3.1). Samtliga dessa beteckningar har folkligt ursprung och anknyter
— med undantag av det danska ordet — till växtens funktion vid mjölkberedning. Linné är den förste som beskriver sambandet mellan Pinguicula
och beredning av tätmjölk. Det sker i Flora Lapponica 1737. Beteckningen tätört används första gången i Flora Oeconomica 1749, utarbetad av
Elias Aspelin under överinseende av Linné. Den latinska beteckningen
pinguicula är diminutiv av lat. pinguis = fet, syftande på växtens klibbiga, feta blad. Detta beteckningsmotiv spåras i de äldsta svenska beteckningarna såsom fetgräs, men har inte fått spridning i dialekterna.
I fråga om Drosera är det endast den svenska beteckningen sileshår,
som har folkligt ursprung. Namnet är belagt första gången 1638. Sileshår,
silshår är enligt Rietz 'en silklut, som läggs i silen'. I övriga Norden
betecknas växten soldagg: no. soldugg etc., vilket torde vara en översättning av en äldre latinsk beteckning (ros solis, av lat. ros 'dagg', jfr
grek. drosos 'dagg') (5.3.2).
Avhandlingens avslutande kapitel, kapitel 6, bär titeln Tättgubbe. Där
diskuteras om sniglar, vanligen under beteckningen tättgubbe, kunnat
användas vid tätmjölksberedning. Författaren synes benägen anta, att
tättgubbe snarast stått för den klump eller bottensats, som var en rest av
den tillsatta tätmjölkskulturen.

Omfattning, metod, terminologi
Undersökningen omfattar det nordiska språkområdet med undantag av
Finland, som uteslutits därför att »området är alltför stort och disparat
både språkligt och etnologiskt» (s. 11). För den nordiska helhetsbildens
skull hade man dock önskat, att även det svenskspråkiga Finland beaktats i avhandlingen.
I avsnittet 1.4.1, som handlar om metoden för den ordgeografiska
undersökningen, konstaterar författaren på s. 12 bl. a.: »Betydelsefältet
surnad mjölk .. . uppvisar.., en mycket rik och differentierad dialektal
terminologi.» Det föreligger »en stor svårighet ... att definiera och
beskriva beteckningarnas referenter . ..». På följande sida, s. 13, synes
författaren framföra en motsatt uppfattning, då hon skriver: »Det material som anknyter till surnad mjölk . .. består i huvudsak av några få
frekventa beteckningar för några väl definierade referenter ...» Det
torde i själva verket förhålla sig så, att det ibland kan vara svårt att skilja
referenterna åt och att uppteckningarna ofta inte ger en säker vägledning. Med andra ord — det finns många felkällor.
I avsnittet 1.5 definieras olika termer, som förekommer i avhandlingen. Termen referent förefaller att användas på ett inte helt konsekvent
sätt. På s. 16 står t. ex. att undersökningen är begränsad till »beteckning-
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ar från två betydelsefält, omfattande tillsammans sex referenter». Jfr
17: »De... sex referenterna har för databehandlingen sammanförts till
fyra sorteringsgrupper, RUBRIKORD.» Rubrikorden sägs sedan (s. 18)
»utgöra en sammanfattning av ordgruppens semantiska innehåll ...».
Termen referent står i avhandlingen normalt för en företeelse i den
fysiska verkligheten men står ibland även för det teckeninnehåll, som
korresponderar med företeelsen i fråga.
En frekvent term i avhandlingen är tätte, varmed avses tätmjölkskultur — »tätämne, redan beredd tätmjölk» (s. 64). Författaren använder
beteckningen tätte i stället för den form täte, som återfinns i ordböcker,
ex. SAOL, täte »vätska med bakterier för beredning av långmjölk».
På s. 17 anges sorteringsgrupperna, RUBRIKORDEN, vara TÄTMJÖLK, SURMJÖLK, SKYR och TÄTGRÄS, men s. 25 är SURMJÖLK utbytt mot SJÄLVSUR. Författaren torde ha skiftat terminologi under arbetets gång.

Databas och datakartering
Det material avhandlingen bygger på är inte — till skillnad från många
avhandlingar — konkret redovisat, men de datafiler beläggen är lagrade i
(i beläggsdatabasen) kan nyttjas för att ta ut material sorterat enligt olika
villkor. För läsaren, som inte har tillgång till databasen, är det naturligtvis en nackdel att materialredovisning saknas i avhandlingen.
För närmare granskningar av underlaget till avhandlingen har jag (i
databasen) särskilt valt ut materialet från de tre nordligaste landskapen.
Jag har därvid bl. a. sett till den administrativa lokaliseringen av beläggen — i fält 11. Enligt bl. a. s. 36 (jfr s. 16f., 40, 43, 53) skall där anges
socken (eller motsvarande) för Sveriges vidkommande. Jag har konstaterat, att i fältet 11, ADMLOK, uppträder inte alltid socknar utan i stället
byar i flera fall, t. ex. i datafilen »Tatmjolk»: post 2299 Hössjö (by i
Umeå sn), post 2348 Glommersträsk (by i Arvidsjaurs sn), post 2753
Vittangi (by inom Kiruna), post 1126 Lillögda (by i Åsele sn). I filen
»Tatgras»: post 1109 Risbäck (by i Dorotea sn), post 1117 Hortlax (by i
Nederluleå sn). Möjligen kan detta ha påverkat statistiken i fråga om
t. ex. frekvensen av synonymi och heteronymi relaterad till socknar.
Om man ser på fält 11 ADMINISTRATIV LOK i relation till fält 12
LANDSKAP (för Sveriges vidkommande = landskap) kan man notera,
att uppgifterna i de båda fälten inte alltid stämmer överens som de borde,
t. ex. i »Tatmjolk»: post 2291 ADMLOK Anundsjö LANDS Vbt skall
vara Ång, post 2294 och 2295 Edefors Vbt skall vara Nbt, post 2350
Dorotea Nbt skall vara Lpl, post 2346 Lycksele Nbt skall vara Lpl, post
2279 Lycksele Vbt skall vara Lpl; i »Tatgras»: post 1108 och 1112
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Dorotea Nbt skall vara Lpl. Dessa oriktigheter i fältet LANDS har dock
inte påverkat statistik och kartering.
I beläggsdatabasen fält 3 STANDARDISERAD FORM skall enligt
37 beläggets uppslagsform registreras på lemmanivå, vanligtvis ordets
riksspråksform eller en standardform. I fält 4 DIALEKTFORM skall det
dialektala ordet registreras med grov beteckning. Ett ord för 'tätmjölk' i
västerbottensdialekt skrivs som standardform ramfil (post 2950), rommfil (post 2288, 2283). Det första belägget grundar sig på en uppteckning,
som med landsmålsalfabet skrivs råmfile, bsg. Som DIALEKTFORM är
anfört romfile, men man skulle här ha väntat sig skrivningen rammfile
analogt med post 2288, som har rammfil. Vidare kunde man vänta
samma standardform för alla de tre nämnda beläggen. Förleden i nu
behandlade beteckning är romme 'grädde' (norska römme, tyska Rahm).
Formen rommfil finns i ordregistret med hänvisning till s. 129, men den
saknas där liksom på karta 9, s. 120, där beteckningen fil med synonymer
och heteronymer är karterad för norra Sverige.
Stickprov på i vad mån arkivbeläggen på de dialektala beteckningarna
finns med i beläggsdatabasen ger vid handen, att en del belägg saknas i
databasen. Sålunda har jag från de tre nordligaste landskapen funnit
följande ytterligare belägg på beteckningar för 'tätmjölk': ramfil 3 belägg
(men betydelsen 'tätmjölk' ej angiven), långmjölk 3 belägg (varav Vilhelmina 'tjockmjölk'), tjockmjölk 13 belägg (t. ex. Vilhelmina 'mjölk som
tjocknat av »täte »' , Sorsele 'sammanlöpt surmjölk', Dorotea 'tätmjölk',
Överluleå 'långmjölk'), tätmjölk 3 belägg (bl. a. Nederluleå), fil minst 17
belägg (t. ex. Skellefteå, Lövånger, Sävar, Norsjö, Lycksele, Sorsele,
Överluleå, Edefors, Nederkalix, Nederluleå). Vidare belägg på beteckningar för 'tätgräs': tätgräs ca 9 belägg (bl. a. från Lövånger, Tärna,
Sorsele, Vilhelmina 'Pinguicula', Burträsk), tätgumma 1 belägg (Åsele
'snigel'), mosskäring åtminstone 1 belägg (Tärna 'Pinguicula vulgaris',
'Drosera anglica'), myrtäte 4 belägg (från Lövånger 'Drosera rotundifolia, D. anglica; Pinguicula', Stensele, Sävar).
Man blir ibland tveksam om uppgifterna i fält 10 REFERENS är helt
adekvata, t. ex. av beteckningar för 'tätgräs' följande: post 1101 Stensele
mosakä ring ULMA 2416:6, post 1107 Stensele tättmossa ULMA 18420
och post 1105 Stensele tätgräs ULMA skall antagligen vara FFÖN 389,
post 1102 Tärna tätgräs ULMA/Ordreg skall antagligen vara FFÖN 46.
I avhandlingen diskuteras karteringsfrågor såsom hur man skall förfara, då flera olika belägg skall registreras på samma mätpunkt. Författaren har löst problemet på olika sätt, bl. a. genom att para samman olika
belägg till en symbol på kartan, såsom på karta 9, s. 120. Mitt intryck av
den kartan är dock att den är ganska svåröverskådlig. I legenden finns
ex. en fylld triangel med spetsen åt vänster, som står för beteckningen
fil med olika kombinationer av synonymer. Jag skulle ha önskat att man
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av kartan i första hand hade kunnat lätt utläsa var fil i betydelsen
'tätmjölk' förekommer.
Jag har kontrollerat markeringarna, symbolerna, på karta 9, s. 120 —
Fil avseende 'tätmjölk' med synonymer och heteronymer — mot beläggen
från övre Norrland (de tre nordligaste landskapen) i beläggsdatabasen
(jag drar nu inte in eventuella andra belägg). Jag har därvid funnit, att det
hela stämmer, bortsett från beläggen ramfil, rommfil — som tidigare
nämnts — och ett belägg, post 2323, som är ett belägg på fil från Piteå.
Piteå har inte fått någon markering på kartan.
Inger Larsson är nydanare i Sverige i fråga om att använda datateknik
vid språklig kartering. Jag vill bl. a. framhålla det stora arbete, som hon
måste ha lagt ner på att mata in koordinater för alla mätpunkter i
lägesdatabasen. En kritisk synpunkt må vara, att uppdelningen av kartläggningen av en och samma företeelse på flera olika kartor kan göra att
överblicken blir sämre.

Tätmjölk, surmjölk och skyr
Det tredje kapitlet är ett centralt kapitel i avhandlingen. Här får vi först
en närmare beskrivning av referenterna — tätmjölk (3.1.1), surmjölk
(3.1.2), isländskt skyr och andra produkter beredda med löpe (3.1.3).
Referenternas egenskaper sammanfattas i en matris (s. 77). Den kan
jämföras med en annan liknande på s. 17 (med något färre egenskaper
medtagna). Men matriserna skiljer sig åt beträffande bedömningen av
surmjölkens egenskaper; dess hållbarhet är enligt s. 77 1+/-god!, men
enligt s. 17 /-mkt god/. Surmjölken bedöms enligt s. 77 som 1+1-sur!, men
på s. 17 som /+ sur/.
I avsnittet Polysemi och heterosemi (3.2.1) utgår författaren från
beteckningarna för surmjölksprodukter och undersöker deras referenter,
dvs. referenter för fil (3.2.1.1), filbunk(e) (3.2.1.1), skyr (3.2.1.2),
tjockmjölk (3.2.1.3) och surmjölk (3.2.1.4).
Fil kan avse tre referenter: 'tätmjölk', 'surmjölk' och 'grädde'.
Sammansättningen filbunk(e) har två referenter 'tätmjölk' och
'surmjölk'. Referenter för fil är karterade på karta 3, s. 88 f. Legenden till
den kartan stämmer inte med texten på s. 86. Enligt texten avser fil
'tätmjölk' i Norrbotten, Västerbotten och Lappland. På kartan finns i
dessa landskap symbolen fylld cirkel e, som emellertid enligt legenden
betyder 'grädde'. Det är sålunda fel. Fylld cirkel skall alltså stå för
'tätmjölk', medan 'grädde' på kartan representeras av den lodräta symbolen II. Fil står för 'grädde' i Ångermanland, Jämtland och Medelpad
samt på några ställen i Norge.
Beteckningen skyrlskör för en surmjölksprodukt har antagligen haft en
större utbredning i Norden, men den har nu en mera begränsad före-
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komst. Skyr står för 'surmjölk', 'tätmjölk' men på Island för den speciellt
isländska mjölkprodukten 'skyr'. I övre Dalarna kan beteckningen avse
'surmjölk' och 'tätmjölk' men i sex dalasocknar även 'självsurnad mjölk'
— enligt författaren dock endast i sammansättningar med glotter- (s. 98).
Gustav Ränk, Från mjölk till ost, redovisar (s. 14) likväl — med hänvisning till uppteckningar i ULMA — simplex skyr i flera dalasocknar med
referenten 'självsurnad mjölk i tjockt stadium'.
Sammanfattningsvis säger Inger Larsson om skyr på s. 98, att polysemi möjligen förekommer i förbindelse med denna beteckning i övre
Dalarna. På s. 107 skärper hon det till att polysemi inte förekommer för
någon av de i detta avsnitt behandlade beteckningarna. Men på karta 5,
s. 96f. är bl. a. i Dalarna inlagt en fylld kvadrat inom kvadratisk ram
betecknande 'tätmjölk' och 'surmjölk', vilket väl måste innebära, att det
föreligger polysemi? Enligt beläggsdatabasen står också skyr i Orsa för
såväl 'tätmjölk' som 'surmjölk'.
Jag vill i detta sammanhang peka på en principiell svårighet. Författaren har ambitionen att undersöka polysemi och heterosemi inom de
aktuella betydelsefälten i hela Norden. Det är måhända inte så problematiskt att fastställa att en beteckning har olika referenter på olika håll, dvs.
att heterosemi föreligger. Däremot måste det vara betydligt svårare att
uttala sig med säkerhet om huruvida polysemi föreligger eller inte. Man
kan naturligtvis konstatera, att polysemi i det material man har tillgängligt kan beläggas på ett antal mätpunkter (socknar). Men det är ju i så
stor utsträckning tillfälligt, om ett ord är belagt i en bestämd socken eller
ej och om alla betydelser blivit belagda. Om olika referenter för en
beteckning uppträder inom skilda, väl avgränsade områden, kan man
kanske våga anta att polysemi inte är så vanlig, men om det finns belägg
på förekomst av olika referenter i samma trakt — som det gör i Dalarna —
kan polysemi tänkas i själva verket vara mera vanligt förekommande än
vad som framgår av en sammanställning av belägg i arkiven. Luckorna är
stora. Jag menar därför, att man skall vara försiktig med så kategoriska
påståenden som det författaren gör på s. 107 under 3.2.1.5 punkt 1, där
hon skriver — det jag redan citerat — att polysemi inte förekommer i det
här undersökta materialet, dvs, för skyr, surmjölk och tjockmjölk samt fil
med sammansättningar.
I avsnittet Synonymi och heteronymi (3.2.2) behandlar författaren
först olika beteckningar för 'tätmjölk'. Hon kartlägger även dessa beteckningar, sålunda
Karta 8 (s. 112f.) Några beteckningar för 'tätmjölk': tätmjölk,
tjockmjölk, långmjölk
Karta 9 (s. 120) Fil avseende 'tätmjölk' med synonymer och heteronymer — en sammanfattande karta för samvarierande beteckningar för
'tätmjölk' i norra Sverige
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Karta 10 (s. 122) Beteckningar för 'tätmjölk': segmjölk och ympmjölk.
Karta 11 (s. 126) norska kjellarmjölk.
Fil med sammansättningar liksom norska römm(e)- avser surmjölksprodukter med grädden kvar. Karta 3 (s. 88) och karta 4 (s.91 i föregående avsnitt, 3. 2. 1, av kapitel 3) visar förekomst av olika referenter för fil
och filbunk, däribland referenten 'tätmjölk'. Kartorna 12 och 13, s. 132 f.
i avsnitt 3. 2. 2 visar betydelsespecificeringen av norska römm(e)- respektive svenska fil och sammansättningar med fil- med avseende på om
produkten enligt beläggen är 'oskummad tätmjölk' eller 'oskummad
surmjölk'.
Oaktat denna omfattande kartering har man en viss svårighet att få en
överblick över vilken utbredning de olika beteckningarna för 'tätmjölk'
har. Det skulle nog ha varit bra med en — kanske förenklad — översiktskarta, så att man hade kunnat få en totalbild av var de skilda heteronyma
orden uppträder. Det gäller som nämnt även annan kartering, där samma
företeelse kartläggs på flera olika kartor.
Det aktuella avsnittet — 3.2.2 — skall behandla synonymi och heteronymi, men kartorna 12 och 13 bryter på sätt och vis genom att — liksom
avsnitt 3.2. 1 — visa olika referenter för samma beteckning, dvs, visa
förekomst av heterosemi. Fil och filbunk liksom norska sammansättningar med römme- kan ju stå för såväl 'oskummad tätmjölk' som 'oskummad surmjölk'. Man skulle här kunna efterlysa en viss skärpning i fråga
om konsekvens i avhandlingens disposition. Jag tror, att med en viss
skärpning härvidlag hade även en del upprepningar kunnat undvikas.
Jag går vidare till frågan om synonymer och heteronymer för
'surmjölk'. I Sverige kan beteckningen filbunk stå för 'oskummad
surmjölk' i Götaland och östra Svealand. Se s. 90 och karta 13, s. 133.
Men beteckningen filbunk för 'surmjölk' — oavsett om grädden är kvar
eller ej — är belagd på många håll i Sydsverige enligt karta 4. Den upptar
flera vågräta symboler em representerande 'surmjölk' än karta 13. Man
kan här fråga, om skillnaden beror på att den semantiska komponenten
/+grädde/ inte är belagd. Kan det antas — även om det inte är belagt — att
filbunk står för 'oskummad surmjölk' genomgående? Eller är det kanske
så, att man inte gjort någon bestämd distinktion mellan 'oskummad
surmjölk' och 'skummad surmjölk'?
Man kan för övrigt notera, att författaren stannat för formen filbunk
som standardform, inte filbunke! SAOL har som enda form
filbunke.
Författaren räknar med att det i många fall kan finnas partiell synonymi (s. 19). I detta sammanhang må framhållas fall, då två beteckningar
har samma eller snarlik denotation, men där det kan föreligga en skillnad
mellan ett äldre och ett yngre uttryck, eventuellt då sammanhörande
med någon skillnad i fråga om surmjölksprodukten. Ett sådan fall kan
7-899055 Sv. landsmål
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vara skörjad mjölk kontra andra beteckningar i Skåne, främst filbunk.
Den förra beteckningen är uppenbarligen äldre.
Beträffande beteckningar för 'surmjölk' skriver författaren som en
sammanfattning på s. 140, att det finns fyra beteckningar med skilda
kärnområden. Det gäller surmjölk, tjockmjölk, skyr-Iskör- och löpemjölk,
men enligt författaren finns få fall av synonymi och knappast några
urskiljbara områden med många heteronymer.
Låt oss då se på exempelvis landskapet Skåne. Det är i beläggsdatabasen representerat med följande standardformer (i datafilen »Sjalvsur»):
filbunk, långmjölk, skörjad mjölk, sur mjölk, surmjölk och syba. 118
socknar uppträder mer än en standardform — beteckning. I de flesta fall
är filbunk en av beteckningarna, men även surmjölk och skörjad mjölk
kan alternera (V. Sallerup).
En fråga i detta sammanhang är, om författaren i exemplet surmjölk i
Skåne inte räknat med fall av synonymi — heteronymi, dåfilbunk är en av
beteckningarna, därför att — såsom tidigare diskuterats — det finns en
skillnad i fråga om referenten, om den innefattar den semantiska komponenten /+grädde/ eller ej? Obs! på karta 9 räknas fil och filbunk i norra
Sverige som synonym/heteronym för tätmjölk oavsett om fil, filbunk är
belagt med /+grädde/ eller ej (jfr karta 13 — med färre belägg på fil för
'oskummad tätmjölk' i t. ex. Västerbotten än totalt antal belägg på
karta 9).
Liksom i fråga om förekomst av polysemi kan man även beträffande
synonymi ställa den principiella frågan, om inte frekvensen av konstaterad synonymi måste bli ganska tillfällig, beroende på hur väl skilda
beteckningar är belagda inom områden med många heteronymer, såsom
i fråga om beteckningar för 'tätmjölk' i Dalarna/Västmanland, Hälsingland, Ångermanland och Norrbotten.
Författaren ansluter sig på s. 140 till Goosens hypotes om att synonymi är betydligt ovanligare i dialekterna än vad tidigare undersökningar
gett vid handen (Goosens 1969 s. 89). Exempelvis då det i randområden
finns en tendens att undvika synonymi genom att man »lyfter fram» en
omarkerad egenskap hos referenten såsom /+seg/, kan man tala om
ofullständig synonymi.

Tätgräs
I det fjärde kapitlet utreder författaren först om man kan bereda tätmjölk
med tätgräs, Pinguicula eller Drosera. Ett eget försök med Pinguicula
lyckades. Andra, som etnologen Gustav Ränk i bl. a. avhandlingen Från
mjölk till ost, s. 24f., har ifrågasatt möjligheten. Inger Larsson åberopar
sitt eget och ett annat lyckat försök (4.1, s. 142, jfr s.64), men jag saknar
i avhandlingen motargument i övrigt mot Ränk. Det är ju så — som nämns
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på s. 178 — att både tätört och sileshår är insektsätande. Sambandet
mellan detta förhållande och växternas funktion vid tätmjölksberedning
skulle kunna antas vara att växterna för att bryta ner sin animaliska föda
avsöndrar ett enzym — ett enzym, som även skulle kunna framkalla
koaguleringen i mjölk och tätmjölk. Enligt Ränk är emellertid detta
resonemang felaktigt. Man har blandat samman två olika processer:
nedbrytningen av äggviteämnen och jäsningen i tätmjölken. Den första
processen är rent kemisk, den senare en biologisk företeelse, som förutsätter en levande bakterieflora (Ränk s.24 not 61). Frågan är då om de
aktuella växterna kan tillhandahålla de nödvändiga bakterierna. Uppgifter finns om att bakterier i tätörtens slem kan vara verksamma vid
utfällning av ostämne. Om man inte alltid erhåller den önskade effekten
med växten, kan detta bero på att dess bakterieflora inte varit aktiverad.
I avsnittet 4.2 diskuterar författaren olika benämningar för 'tätgräs'.
Hon brukar därvid termen växtbeteckningar, inte växtnamn, som ju är
en etablerad term och en mindre otymplig sådan.
På s. 143 framhåller författaren att de skilda dialektala beteckningarna
tätgräs, tätört etc. används om Pinguicula och Drosera utan åtskillnad
och att det därför inte är relevant att tala om polysemi i sammanhanget.
Som jag påpekat tidigare kunde kanske detta resonemang i någon mån
även gälla surmjölksprodukterna — såsom att man kanske inte överallt
skilt så noga mellan 'oskummad' och 'skummad surmjölk'.
På karta 15 (s. 144) har författaren lagt in referenterna för de svenska
beteckningarna, dvs, antingen referenten Pinguicula eller Drosera eller
båda i samma socken. Jag har kontrollerat denna karta — dock endast
övre Norrland — med avseende på om beläggen i databasen är rätt
utmärkta och har då konstaterat vissa onöjaktigheter:
Drosera Å Gällivare är placerat inom Jokkmokk.
Pinguicula och Drosera Dorotea, Nbt! har fått två symboler. Den
ena avser antagligen Risbäck Vbt! — ehuru båda Lpl!
Drosera Å Bureå saknas, men en symbol är placerad mellan Burträsk
och Skellefteå.
På s. 145, 164 och 176 diskuterar författaren teorier om vilka växter
som över huvud betecknas och om förhållandet mellan namnvariation
och växternas betydelse för människor. Hon åberopar därvid andra
forskare som Jean S 'eguy och Sigurd Fries. Kontentan är att växter som
saknar betydelse inte betecknas (S4uys tes, s. 164), medan det i fråga
om växter som fått beteckning är störst variation hos dem som är minst
betydelsefulla: ju mera betydelsefull en växt är desto enhetligare är
beteckningssättet (Fries' tes, s. 145).
En fråga i detta sammanhang är vad man menar med betydelse. Det
finns väl ändå dialektala beteckningar även för växter, som inte har
betydelse i meningen användning i hushållningen eller omvänt är till men
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som ogräs? Sedan kan man ju ifrågasätta, om det stämmer, att en växt,
när den just är tillräckligt betydelsefull för att namnges, uppträder med
flera benämningar — flera än för viktigare växter.
På s. 163 behandlar författaren frågan om synonymer och heteronymer
med avseende på 'tätgräs'. Tab. 19, s. 163, visar att det i Sverige finns 8
socknar med 1 synonym samt 1 socken med 2 synonymer och 1 socken
med 4 synonymer till tätgräs, tätört och tätte. Exempel från databasen —
en socken i övre Norrland med flera synonymer: Lövånger med tätgräs
samt myrtätte, filtätte, filgräs och filblomma.
Formuleringarna längst ner på s. 163, diagram 5 och kommentaren till
detta överst på s. 164 är oklara. Diagram 5 skall enligt texten visa
»proportionerna mellan socknar där heteronymer registrerats och
socknar där tätgräs, tätört eller tätte antingen saknar synonymer eller
förekommer synonymt med andra beteckningar. Som heteronymer i
detta sammanhang har jag räknat alla andra sammansättningar med tät-,
t. ex. tätmjölksgräs etc.» Diagrammet visar enligt s. 164 »att förhållandet
är ungefär 1:6 mellan mätpunkter där heteronymer registrerats och antalet mätpunkter där endast tät- eller tät- med synonymer registrerats»,
detta likartat i Sverige och Norge. Den text som står till höger om
cirkeldiagrammen är felaktig. Socknar med tätgräs, tätört eller tätte
representeras av den streckade cirkelsektorn.
Texten på s. 163 stämmer inte med texten på s. 164 såtillvida, att på
den förra sidan räknas med de tre vanligaste beteckningarna tätgräs,
tätört och tätte kontra alla andra, medan på den senare sidan räknas med
alla sammansättningar på tät- kontra andra beteckningar. Den rutade
cirkelsektorn i diagram 5 tycks skola representera mätpunkter, där beteckningar sammansatta med tät- inte förekommer. Detta förhållande
borde ha kunnat uttryckas på ett enklare sätt än vad som skett i avhandlingen.
Karta 22 (s. 165) skall visa utbredningen av synonymer och heteronymer till tätgräs och tätte. Dvs. i legenden står inte heteronymer utan
ekvivalenter, således den äldre termen. I framställningen tidigare (s. 163)
har de tre vanligaste beteckningarna tätgräs, tätört och tätte hållits
samman och man undrar varför det inte är gjort på samma sätt här. I
övre Norrland är inlagda tre mätpunkter med synonymer som torde representera Lövånger, Degerfors och Stensele, men man saknar Norsjö, som
har belägg på tätgräs + filtätte och myrtätte.
På karta 22 är inlagda tre mätpunkter med heteronymer i övre Norrland, vilket torde motsvara Lycksele (myrtätte), Burträsk (växt!) och
Bureå (myrsyra), men den sistnämnda symbolen är felplacerad, Den
skall placeras invid kusten. Samma sak gäller karta 15 enligt ovan.
1 kapitel 4 diskuterar författaren avslutningsvis beteckningsmotiv för
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'tätgräs' och konstaterar att det överlägset vanligaste är användningen,
dvs. växtens användning som löpe (s. 167). Detta illustreras med diagram
7 s. 170. Väl inspirerad av Ränk gör hon även en utflykt till England och
Frankrike, där löpemotivet återfinns i beteckningar för Pinguicula.
Undersökningen leder fram till hypotesen (s. 176) om tätmjölkens uppkomst. Beteckningarna för Pinguicula visar att den använts för att löpa
mjölk (vid ostberedning). Vid löpning har resultatet ibland inte blivit det
förväntade, utan man har fått tätmjölk, som man gillat och därför bevarat
såsom tätmjölkskultur.

Folklig och lärd botanik
kapitlet 5, Folklig och lärd botanik, konstaterar författaren, att grunden
för den folkliga växtgrupperingen ofta är växternas användning. Pinguicula och Drosera utgör en folklig växtgrupp, därför att de haft samma
användning — att löpa mjölk. Inger Larsson beskriver även vad litterära
källor ger om de aktuella växtbeteckningarna. Det är främst Pinguicula,
som observerats i den botaniska litteraturen, i betydligt mindre grad
Drosera. Den tredje växten i sammanhanget Galium, gulmåra, behandlad
på s. 193 f. i avhandlingen, har ett latinskt namn, som hänger samman
med grekiska gala 'mjölk' och galeon 'löpe'. Även i Norden har den haft
namn, som anknyter till användning som löpe, t. ex. mjälkysta (Bromelius 1694). Enligt författaren (s. 197) finns emellertid i det dialektala
materialet på 1900-talet inte något belägg på att växten använts i samband med mjölkhantering. Beteckningarna skulle kunna vara översättningslån. Författaren tycks ändå beredd att anse äldre beteckningar som
mffilkysta, ystgräs och tätgräs vara folkliga beteckningar för Galium,
vilket kan illustrera svårigheterna i fråga om att skilja folkligt och lärt i
botaniken.

Tättgubbe
Avhandlingens sjätte och avslutande kapitel är kort. Det behandlar
traditionen om att man genom att lägga en snigel i nymjölken kan bereda
tätmjölk. Som jag nämnde redan inledningsvis är författaren närmast
benägen tänka sig, att beteckningen tättgubbe inte egentligen åsyftar en
snigel utan den rest, klump av tätte som kunde finnas på bottnen av
kärlet. Om man studerar svaren på ULMA:s frågelista nr 1 (om mjölkhushållning) och andra arkivsamlingar, finner man dock, att sagesmän i
flera fall hävdar, att sniglar använts för att ta fram tätmjölk. Exempel
finns t. ex. från Norsjö (ULMA 1808:1) och Åsele (DAUM 1271).
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Övrigt
Det finns några enstaka tryckfel i avhandlingen. Bland de geografiska
förkortningarna (s. 232) saknas landskapet Värmland, förkortat Vrm.
Ordregistrets sidhänvisningar stämmer inte alltid så bra. Exempel: På
s.234 under svenska ord för 'tätmjölk' finns tätte med hänvisning till
samma sidor som norska tette, men det svenska ordet uppträder inte där
men på flera andra sidor. Svenska rommfil står — som jag nämnt — inte på
s. 129. Isländskt såt-mjölk och färöiskt sår mjölk återfinns inte på s. 102
utan på s. 106.

Allmänt omdöme
Såsom nämnt har Inger Larsson två huvudsyften med sin avhandling:
att tillföra den nordiska dialektgeografin ytterligare fakta och bidra till
kunskapen om den äldre nordiska mjölkhushållningen
att utveckla en metod för bearbetning och kartering av dialektmaterial
med hjälp av persondator.
Det skall då konstateras, att författaren genomfört den stora uppgift
det är att ställa samman och dialektgeografiskt bearbeta material från så
gott som hela det nordiska språkområdet — med den vinst detta innebär i
form av ett vidare perspektiv på ett sålunda samlat material. Som en
särskild förtjänst vill jag även framhålla den distinktion i fråga om
terminologi, som författaren söker upprätthålla, nämligen distinktionen
mellan polysemi och heterosemi samt mellan synonymi och heteronymi.
Det är också ett pionjärarbete att utnyttja persondatorn för bearbetningen och karteringen på det sätt som sker i avhandlingen. Författaren
har tillgodogjort sig datorteknikens möjligheter på ett prisvärt sätt —
prisvärt åsyftande dels berömvärd skicklighet i hanteringen av dataprogram, dels utnyttjandet av den prisbilligare persondatorn för lösningar av
bearbetningproblem — lösningar som är ekonomiskt överkomliga för
humanistiska forskare.

Summary
Åke Hansson, On 'tätmjölk', 'tätgräs', 'surmjölk' and 'skyr'
This article reviews a thesis by Inger Larsson entitled Tätmjölk, tätgräs,
surmjölk och skyr. En datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord
rörande äldre tiders mjölkhushållning ('Tätmjölk, tätgräs, surmjölk and skyr. A
computational geolinguistic study of Nordic words relating to curdled milk').
After an introductory presentation of the thesis, the reviewer draws attention
to some of its particular merits. First, it deals with material from throughout the
area where Scandinavian languages are spoken, with the exception of the
Swedish-speaking areas of Finland. Further, the dissertation carefully maintains
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an important terminological distinction between on the one hand polysemy and
heterosemy and, on the other, synonymy and heteronymy. This study also
breaks new ground in Scandinavian philology as regards the use of computers for
processing and mapping data.
The author of the article makes a number of critical comments on—among
other things—the maps in the thesis, referring for example to the incorrect
legend accompanying map 3. Random checks show that some instances of
dialect words to be found in archive collections are not included in the data base
used for the thesis.

Richard Broberg
1910-1988

Förre förste arkivarien vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala fil.
dr Richard Broberg avled efter en tids sjukdom den 5 mars 1988. Han
framstod sedan länge som vår främste kännare av Värmlands äldre
folkliga kultur, med en förstahandskunskap och en överblick som ingen
annan.
Mens Olov Richard Broberg var född den 5 december 1910 på gården
Kilbråten i Östmarks socken i den nordvärmländska finnbygden såsom
yngste son i en stor familj vars förfäder på 1600-talet flyttat in från
landskapet Savolax i östra Finland. Hans far tillhörde familjen Valkoinen och moderns familj hette Lehmoinen.
Efter skolgång i Torsby och Karlstad kom han 1931 till Uppsala och
skrev in sig vid universitetet, närmast för att studera botanik och zoologi
såsom huvudämnen i en fil. mag.-examen. Men framtidsutsikterna på
biologilärarbanan var vid den tiden mycket dystra och Brobergs magisterexamen 1940 kom i stället att ha sin tyngdpunkt i ämnena latin och
nordiska språk. Hans examensuppsats i det senare ämnet 1936 behandlade syntaxen i östmarksmålet.
Men det naturvetenskapliga intresset följde Richard Broberg hela
livet. Ett vittnesbörd om detta är hans 1945 tryckta uppsats Rännberget —
ett värmländskt hyperitberg. Detta mäktiga berg, 519 m. över havet,
intill hans hemgård i Östmark har ett dominerande läge i bygden. Initierat och hängivet skildrar han dess geologi, dess botaniska rikedom och
mångskiftande fauna, särskilt fåglar och insekter. Därtill kommer dess
ekonomiska betydelse, särskilt för svedjebruk och ängsskötsel och dess
ställning som inspirationskälla för traktens folkliv och tradition.
När man i Värmland på 1960-talet väckte frågan om bildandet av ett
naturreservat på Rännberget utsågs Richard Broberg av Naturvårdsrådet
i Värmlands län till ledamot av en utredningskommitté som 1969 avgav
sitt förslag. Detta var till väsentlig del utformat av honom. Såsom bilagor
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vidfogades dels hans nyssnämnda uppsats 1945, dels två av honom
författade utlåtanden. De grundades på de ytterligare undersökningar
som han somrarna 1966 och 1967 gjort av olika växtlokaler på berget och
utmynnade i ett slutligt »förslag till naturreservat», en rikt detaljerad
framställning belyst av elegant ritade kartor.'
Även sitt zoologiska intresse behöll han genom åren. Insektshåven
fanns alltid med, även på resorna för dialekt- och folkminnesforskning.
Hemma hade han en stor entomologisk samling, mönstergillt monterad
på nålar i specialkartonger. Den finns numera på Gränbyskolan i Uppsala.
Richard Brobergs starka intresse för språk och folkliv i sin hembygd
förde honom tidigt till Landsmålsarkivet i Uppsala (såsom vår institution
då kallades). Det stod snart klart att det var där han framför allt hörde
hemma. Våren 1939 anställdes han som extra medarbetare i arkivet.
Hans första större uppgift gällde insamlingen av folkminnen i de svenska
städerna, ett företag som just hade satts i gång under ledning av folkminnesavdelningens föreståndare docent Åke Campbell. Det hade sin närmaste bakgrund i den drastiska nedskärningen av arkivets statsanslag
som blivit en följd av andra världskrigets utbrott den 1 september samma
år. I fråga om resor och uppteckningar gällde det nu att inrikta sig på
sådana arbetsuppgifter som kunde genomföras med stöd av intresse på
respektive orter. Den muntliga folktraditionen i våra städer var ett alltför
länge försummat område och det visade sig snart att både myndigheter,
företag och enskilda personer var villiga att bistå med anslag. Broberg
sattes nu att organisera detta arbete, att själv göra uppteckningar i skilda
städer och att söka intressera och värva lokala krafter för fortsatt arbete.
För ändamålet utarbetade han en särskild frågebok som stencilerades
och sändes ut till upptecknarna. Sammanlagt undersöktes ett 40-tal
städer. Några resultat av sin verksamhet skildrade han i tryck, såsom I
Oskarshamn på 1870- och 1880-talen samt En segelmakares minnen,
mångsidiga och levande framställningar av småstadsliv före industriens
och järnvägarnas genombrottstid.
Den påfallande skicklighet både som upptecknare och som ledare av
andras fältarbeten som Richard Broberg lade i dagen samt därtill hans
grundliga förtrogenhet med den värmländska hembygdens språk och
folkkultur gjorde det angeläget att fastare knyta honom till arkivet.
Därtill kom att omfånget av institutionens äldre ordsamlingar från Värmland visserligen inte var obetydligt men de var splittrade på ett stort antal
småsamlingar av olika upptecknare med skiftande kompetens. Även
folkminnessamlingarna från landskapet var otillräckliga. I maj 1941 anRännberg. Sydväxtberg i Östmarks kommun. Förslag till naturreservat. Karlstad i januari 1969. (Stencil. Naturvårdsrådet i Värmlands län.)
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ställdes Broberg som extra amanuens vid folkminnesavdelningen med
full tjänstgöring — men mot blygsamt arvode! Han blev nu den närmaste
ledaren av avdelningens insamlingsverksamhet både i Värmland och
övriga landskap. Han visade därvid en stimulerande uppslagsrikedom
och man fann också att han hade en ovanligt klar blick för det genuina
och sakligt väsentliga i de folkliga kulturformerna.
För arkivets ledning stod det alltmera klart att man för att råda bot på
bristerna i de befintliga värmlandssamlingarna behövde få i gång en
särskild landskapsundersökning för Värmland, i stil med de sedan länge
bedrivna intensivundersökningarna för Dalarna, Västergötland och
Västmanland. Men för ett projekt av sådan omfattning hade man inga
finansiella resurser så länge världskriget pågick. Statsanslaget räckte inte
till mer än löner åt den fast anställda personalen. Men detta bekymmersamma läge vändes helt efter en resa i Värmland i april 1944 som
arkivchefen Dag Strömbäck gjorde tillsammans med professor Erik Noreen som hade djupa rötter i landskapet. Där hade hans fader Adolf
Noreen redan på 1870-talet gjort sina banbrytande insatser inom nordisk
dialektforskning. De större industrierna, särskilt Uddeholmsbolaget,
samt länets landsting bidrog med belopp som för flera år framåt tryggade
Brobergs fortsatta anställning samt därtill kostnaderna för resor och
lokala medhjälpare.
En stab av kunniga och intresserade värmlandsstudenter kunde omedelbart etableras för uppteckningar, excerpering m. m. och antalet ortsmeddelare utökas. Nya ordsamlingar kom till och ett samlat ordregister
för landskapet, mönstergillt i sitt slag, började upprättas. Störst bland de
nya sockensamlingarna ifråga om både orduppteckningar och besvarade
frågelistor var den som gällde Dalby socken i Nordvärmland, åstadkommen av Richards studentkamrat Jacob Jacobsson från Sysslebäck i
samverkan med den begåvade skogsarbetaren och skriftställaren Karl
L:son Bergkvist. Själv arbetade Broberg i ständig och nära kontakt med
kulturinstitutioner, tidningar, föreningar etc., överallt välkommen och
uppskattad. Därom må det tillåtas minnestecknaren att vittna. Jag var
hans följeslagare på rundresor i Värmland somrarna 1946 och -47 i
arkivets då nytillkomna grammofoninspelningsbil. För Richard artade
sig dessa resor till något av triumftåg. Överallt, från socknarna nere i
Nordmarken och upp till finnskogen i norr, möttes vi av hjälpsamma och
entusiastiska vänner bland folk av alla yrken och stånd, alltifrån dåvarande landshövdingen Axel Westling till enkla backstusittare långt bort i
utmarkerna. Resultaten blev goda och karlstadstidningarna följde färden
med reportage nästan dagligen.
Många var de tidningsartiklar och bidrag till lokala publikationer som
Broberg skrev de åren, såsom Brunskogs folkminnen, Sunnemodialekten, Folkmålet på Hammarön och Undersökningen av Värmlands dialek-
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ter och folkminnen (i Värmland förr och nu, 1956) för att ta några
exempel. Kontakten med folket i sin egen ursprungsbygd uppehöll han
inte minst genom tidskriften Finnbygden, vars redaktion han tillhörde,
ett enkelt och i bästa mening folkligt organ där »roliga historier» samsades med artiklar av högt kvalificerade forskare.
Vid mitten av 1950-talet var det dags att minska takten i denna stora
fältundersökning och att börja publicera de vetenskapligt viktigaste resultaten. En första översikt, med tyngdpunkt på folkminnessidan, Värmland — ett språk- och kulturhistoriskt gränsområde, tryckte Broberg i
Värmlands nations i Uppsala publikationsserie Nationen och Hembygden, 1960. En utförligare redogörelse, särskilt ifråga om dialekterna,
lämnade han 1973 i boken Språk- och kulturgränser i Värmland. En
översikt och några synpunkter. Den ingår i Svenska landsmål (Serie B,
volym 67), alltså i samma tidskrift där Gottfrid Kallstenius' omfattande
arbeten om Värmlands dialekter tidigare finns samlade i band XXI.
Broberg korrigerade här en rad uppgifter hos Kallstenius och presenterade på 18 helsideskartor, föredömliga i sin klarhet och åskådlighet, de
tydligast urskiljbara utbredningsområdena för dialektdrag och andra viktigare kulturföreteelser i landskapet.
Alltsedan senare 1500-talet var Värmland ett tvåspråkigt landskap. I
skogsbygderna i väster och norr fanns det ännu på 1940-talet många som
talade finska. Dit hörde bl. a. Richard Brobergs egen far och Richard
beklagade under senare år att han inte lät fadern lära honom sin »skogsfinska» dialekt. Den siste finsktalande värmlänningen dog, enligt Broberg, först i december 1980.
Under sina resor i landskapet på 1940-talet sökte Richard Broberg ta
reda på vilka av de då levande ättlingarna till de gamla skogsfinnarna
som ännu kunde tala deras gamla språk, både i Värmland och i det
norska grannlandskapet Solör, där »Grue finnskog» sträcker sig västerut
till Glommen och söderut ner mot Oslo-trakten. I samarbete med professor J. Mägiste i Lund (tidigare Dorpat), som också intresserat sig för
skogsfinskan, genomförde Broberg sommaren 19482 en resa i Nordvärmland och Gnie, där flertalet av dem som ännu kunde förstå och tala
finska spelades in på ett 70-tal grammofonskivor. För denna expedition
samt för sin egen erfarenhet både av skogsfinskans egenart och av den
växelverkan mellan den och traktens svenska dialekt som i olika avseenden ägt rum redogjorde Broberg detaljerat i artikeln Den nuvarande
språksituationen i Värmlands finnbygder, tryckt i Studier tillägnade
Björn Collinder den 22 juli 1954 (Svenska landsmål 1954). Uppsatsen

2 Ej 1947, såsom Broberg uppger i boken Finsk invandring till mellersta Sverige (1988)
s. 148.
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innehåller en mängd initierade och skarpsynta iakttagelser som varmt
lovordades av festskriftens föremål.
Men denna växelverkan mellan finskt och svenskt gällde i högsta grad
också skogsfinnarnas och deras svenska grannars gemensamma kulturarv på det folkloristiska området, främst den muntliga traditionen om
finnarnas bosättning och äldre historia i Värmland. Den rika floran av
bebyggelsesägner innehöll en mängd egenartade och motstridiga element
som under tre århundraden av båda parter utformats på ett sätt som,
enligt Broberg, framstod som rent kaotiskt. I regel berättade man om
bitter fiendskap mellan den gamla svenska bondebefolkningen och de
finska intränglingarna på hemmanens utmarker. Dessa förstördes av eld
och brand vid finnarnas hänsynslösa svedjande, jagande och fiskande.
Detta skulle ha lett till blodiga sammanstötningar på båda sidor om
riksgränsen, ja till veritabla »finnkrig».
Dessa traditioner kom naturligt nog att stå i fokus för Richard Brobergs starka folkloristiska intresse — han hade 1944 avlagt fil. lic.-examen
i ämnet folkminnesforskning för prof. C. W. von Sydow i Lund. En
populär och elegant utformad presentation av dessa förvirrande traditionskomplex gav han redan 1952 i uppsatsen Kyrkan och värmlandsfinnarna, i boken Karlstads stift i ord och bild. Året därpå återkom han till
ämnet i en framställning med titeln Värmlandsfinsk folktro, i årsboken
Värmland förr och nu, där han beskriver och analyserar skilda element i
sägner och folktro samt varnar för de förenklade ursprungsförklaringar
som allt för ofta lämnats i den ymnigt flödande litteraturen om värmlandsfinnarna.
I Uppsala hade Broberg redan i slutet av 1940-talet presenterat delar
av detta sitt omfångsrika sägenmaterial vid seminariesammanträden och
i andra lärda sammanhang. Såväl Dag Strömbäck, som 1947 utnämnts till
professor i nordisk och jämförande folklivsforskning — den förste i ämnet
vid Uppsala universitet — som andra framstående företrädare för svensk
kulturhistoria yrkade ivrigt på att Broberg snarast skulle lägga fram sina
rön i form av en doktorsavhandling. Richard avvisade inte uttryckligen
dessa propåer men han hyste uppenbarligen stor tvekan och drog sig
med sin forskning alltmer undan till riksarkivets och landsarkivens gömmor. Detta tolkades väl då av de flesta av oss i hans närmaste omgivning
dels som alltför överdrivna krav på materialets omfång och dels som ett
utslag av hans kända anspråkslöshet och personliga skygghet ifråga om
framträdande inför offentligheten i sammanhang som syntes allför ansvarsfulla och krävande. Av det han gärna berättade för oss om sina fynd
i jordeböcker, domböcker och andra äldre acta kunde vi inte bilda oss en
klar uppfattning om vidden och djupet i hans forskningsprogram, som
även omfattade källstudier i Finland. För min egen del var det först vid
hans återkomst från ett besök i Helsingfors där han inför en sakkunnig
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publik hållit föredrag om den finska massinflyttningen till Mellansverige i
äldre tid som jag började inse hur långt han syftade. I själva verket ville
han så långt det rimligen var möjligt följa varje inflyttare från Finland i
samtida källor alltsedan medeltiden. Han visade mig de kartor han redan
ritat över utsträckningen av denna folkomflyttning inom det dåtida Sveriges gränser. Den hade börjat som säsongsbetonade arbetsvandringar
men sedan svällt till en sannskyldig folkvandring. De sex åskådliga och
prydligt utformade kartorna hade han renritat i tusch. Med viss tvekan
gick han med på att vi utan dröjsmål fick lämna dem till tryckning i
Svenska landsmål, sedan de försetts med korta kommentarer. De utgör
stommen i uppsatsen Invandringar från Finland till mellersta Skandinavien före 1700 i Svenska landsmål 1967.
Som ett huvudresultat av sina undersökningar framhåller Broberg att
det här rör sig om två till tiden skilda och helt olika invandringsvågor
som utgick från olika delar av Finland. Den äldsta, från omkring 1330,
kom från västra Finland och de som kom blev arbetare eller hantverkare
i städerna eller tog anställning i bergverken, på herrgårdar etc., mest i
Uppland och Bergslagen. Men från senare 1500-talet skiftade invandringen karaktär. Den nya och kraftigare inflyttarvågen kom längst österifrån,
från landskapen Savolax och Tavastland. De som nu strömmade in i
stora massor var svedjebrukare som av sina grannar slaverna lärt sig
metoden att odla råg genom att svedja i orörd barrskog. För detta
behövde de vidsträckta skogsarealer. Skogarna i Finland blev snart helt
utnyttjade. I Sverige slog de sig ned längst bort från den gamla svenska
huvudbygden vid sjöar och i floddalar. De bosatte sig högst upp på berg
och åsar där de med eldens hjälp nyodlade i barrskogen, jagade och
fiskade. Den tätaste koncentrationen av dessa svedjefinnar uppstod i
Värmland, där deras avkomlingar i början av 1800-talet torde ha uppgått
till ca 17 % av befolkningen. Konflikter med de svenska bönderna kunde
inte helt undvikas men de ledde aldrig till så häftiga sammanstötningar
och våldsdåd som folktraditionen gjort gällande.
Enskildheterna i denna finska inflyttningshistoria behandlade Broberg
under årens lopp i en rad uppsatser i olika publikationer. Det var först
under sina senare pensionärsår som han kunde fullborda en utförlig
sammanfattning av sitt vetande om dess förlopp i boken Finsk invandring till mellersta Sverige. En översikt från medeltiden till 1600-talets
slut. Den trycktes som nr 68 i Svenska landsmåls B-serie. Strax innan
tryckningens fullbordan avled Richard Broberg den 5 mars 1988.
I det stora hela behandlar denna bok bara själva det historiskt betygade förloppet av invandringen. Den gör bl. a. slut på många invanda
uppgifter om »klubbekriget» och Karl IX:s »inkallande» av finnar såsom
orsak till utvandringen. Men den muntligt bevarade folktraditionens,
sägnernas, dramatiska och fantasifyllda framställningar av finnarnas bo-
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sättning, som hade varit Richard Brobergs utgångspunkt, beröres endast
i mindre mån. Den hade han tydligen i det längsta räknat med att i
vetenskaplig form kunna behandla senare. Hur han tänkt sig detta framgår rätt väl av ett par klargörande populärt hållna artiklar från senare år.
Den första av dessa är en utvidgning av ett föredrag som han höll 1967
vid ett symposium anordnat av Kulturfonden Sverige — Finland, Invandringar från Finland till Sverige före 1700-talet i verklighet och tradition,3
där grundmaterialet utgöres av den ovannämnda artikeln i Svenska
landsmål 1967. Ytterligare material och klarlägganden av sägenbildningens mekanismer finner vi i en uppsats i Fataburen 1981, Äldre
invandringar från Finland i historia och tradition. Broberg understryker
att sägenbildningens våldsamma vanställande av skogsfinnarnas bosättningshistoria i hög grad befrämjats av amatörforskare och skönlitterära
författare alltsedan mitten av 1800-talet. Båda uppsatserna illustreras av
ypperliga kartor och bilder och har till tjänst för kommande forskning
försetts med utförlig notapparat.
Också grannlandskapet Närke låg inom Richard Brobergs intressesfär.
Inom arkivet hade Närke kommit i kläm mellan de stora fältundersökningsföretagen i Värmland och Östergötland. Efter genomgång av befintliga närkessamlingar i ULMA och Örebro m. fl. platser samt inspelningar
i landskapets socknar redogjorde Broberg för materialläget fram till
mitten av 1950-talet i uppsatsen Upptecknandet av Närkes folkmål, i
tidskriften Bergslag och bondebygd 1958. Med stöd av anslag från landstinget i Örebro kunde han under loppet av 1960-talet engagera flera
medarbetare och få i gång en landskapsundersökning med uppteckningar, inspelningar och excerperingar till ett omfattande ordregister. Bland
hans personliga insatser må här särskilt framhållas hans publicering av
brukspatronen J. W. Grills manuskript Ur folk-språket på Tylöskogen. Ord och tale-sätt antecknade på 1840-talet i Lerbäcks socken i
Närke. Det trycktes med inledning och kommentar, såsom volym B. 63 i
Svenska landsmål 1964. Inledningen formar sig till en insiktsfull lärdomshistorisk exposé över den svenska folkmåls- och folkminnesforskningens
tillkomsttid och framväxtmiljö med ledare och inspiratörer som Gabriel
Djurklou, C. J. L. Almqvist, Herman Hofberg, J. E. Rietz och J. A.
Lundell.
I linje med Richard Brobergs omfattande forskningar i de historiska
arkiven ligger hans vid sidan av tjänsten utförda verksamhet som utgivare av äldre skatteräkenskaper för Värmland. Dit hör främst hans utgåva
av Jordebok för Värmland 1540, landskapets första jordebok i Gustav
Vasas serier, tryckt i Värmlands nations i Uppsala skriftserie 1952 med
Migrationen mellan Sverige och Finland. Nordiska rådet. Nordisk udredningsserie 14/70.
Stockholm 1970.
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inledning och kommentar. Volymen inledes med en ingående beskrivning av handskriften, av fögderiets omfattning och indelning, de olika
skatteslagen, fogdens räkenskapsföring, mynt, mått och vikt, paleografi,
vattenmärken m. m., allt med en skicklighet som imponerade även på
den högsta sakkunskapen. Arkivrådet Ernst Nygren skrev bl. a. att
»Broberg presterat ett förstklassigt utgivningsarbete med beaktande av
alla de krav som nutida editionsteknik uppställer».
Inom Dialekt- och folkminnesarkivet befordrades Richard Broberg
1958 till förste arkivarie och föreståndare för folkminnesavdelningen,
senare för språkliga avdelningen. Sedan 1967 var han arkivchefens ställföreträdare. Han pensionerades 1976.
Brobergs forskargärning fick sitt officiella erkännande då han 1973
promoverades till fil. hedersdoktor vid Uppsala universitet.
Både vetenskapligt och praktiskt var Richard Broberg en mångsidigt
utrustad människa. Det mesta tycktes falla sig så lätt och naturligt för
honom. Vetenskap och rutinmässigt institutionsarbete, administration
och räkenskaper — inte minst den för de flesta av oss påfrestande
omläggningen till databehandling — allt klarade han lika lugnt, redigt och
metodiskt. Sedan grammofonbilen kom till 1946 blev det Broberg som
gjorde merparten av de många resorna i mellersta och södra Sverige, de
senare i samverkan med systerinstitutionerna i Göteborg och Lund. När
arkivet efter mer än 50 år fick lämna sina till bristningsgränsen fyllda
»kasematter» i Carolina Rediviva och kunde flytta in i ett nybyggt hus,4
svarade Richard i allt väsentligt både för planläggning av de nya lokalerna och för den omständliga flyttningen. Allt fungerade perfekt. Och
arbetet löpte lättare för oss när det interfolierades av hans otaliga värmlandshistorier.
Generös hjälpsamhet mot kamrater och medforskare var en del av
Richard Brobergs natur. Så även hans anspråkslöshet för egen del. Den
gick ibland så långt att den nådde över gränsen till ren blyghet. All ävlan
efter yttre berömmelse, akademiska och andra äreställen, var honom
helt främmande. Detta gällde alldeles särskilt hans verksamhet som
vetenskaplig författare. Den ödmjukhet han kände inför det samlade
primärmaterialet och de stränga krav som den egna uppgiften ställde,
skapade hos honom — liksom hos åtskilliga av våra mest gedigna forskarbegåvningar — en malande känsla av egen otillräcklighet som i sin tur
verkade förlamande när det gällde att presentera de egna arbetsresultaten inför en vetenskaplig läsekrets. Ofta valde han att »känna sig för»
genom att först publicera i populära böcker och tidskrifter. I fråga om
några av hans viktigaste bidrag i Svenska landsmål blev det redaktörens
uppgift att i personligt och förtroendefullt samarbete försiktigt »locka
4

Se F. Hedblom i Svenska landsmål 1967 s. 114 if.
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fram» manuskripten, stycke för stycke. Bara han kunde känna sig tryggad mot befarad kallsinnighet hos tilltänkta, krävande läsare gick det
utan komplikationer.
Richards stränga hushållning med den forskartid som stod honom till
buds kände vi väl till. När han inte var i tjänst på arkivet eller på resa,
satt han hemma vid skrivbordet, omgiven av sin stora boksamling och
sina hyllrader av ytterst prydligt gjorda utdrag och excerpter ur de
primära källorna i olika arkivinstitutioner. Sin närvaro vid seminarier
och liknande sammankomster begränsade han till ett minimum.
Rikast blommade den solige värmlänningen Richard när han fritt fick
ströva omkring därhemma. Från våra resor på 40-talet minns jag hur han
ibland kunde känna sig som en av Frödings beväringar som muntert
stampade fram på vägen mot »Kallsta». Spontant citerade han skilda
stycken från denne skald som han så helt kände sig befryndad med, både
i sol och i skugga. Visst hände det en och annan gång att arbetsbördan i
Uppsala kändes tung och tröttsam, men det osvikliga botemedlet var då
att sända honom på uppdrag i hembygden, hans främsta och aldrig
sinande inspirationskälla.
Folke Hedblom

Summary
Richard Broberg, 1910-1988
Dr Richard Broberg, retired senior archivist at the Institute of Dialect and
Folklore Research, Uppsala, died on 5 March 1988.
Broberg was bom and raised in a farming family in the northernmost, forested
area of the province of Värmland. Most of the farming families there were
descendants of immigrants from Finland who had settled in Värmland and the
neighbouring provinces of central Sweden in the 17th century, clearing arable
land with `slash and burn' methods in the deep woods. There they developed a
composite folk culture preserving many features from their country of origin.
Finnish dialects and traditions have been maintained to this day.
As a student and researcher at the University of Uppsala, Broberg's main
interest was the study of Scandinavian languages and folk culture. In 1939 he
joined the staff of our Institute as dialect and folklore collector in Värmland and
other provinces. In 1945 he was appointed leader of a special, in-depth research
project relating to Värmland, and in numerous articles and the book Språk- och
kulturgränser i Värmland ('Dialect and folk culture boundaries in Värmland',
1973) he published his results, giving an account of the distribution of and
connections between different linguistic and ethnographic phenomena. The book
was illustrated with numerous maps. Broberg led similar research efforts in other
parts of Sweden and in 1957 he was appointed head of the folklore department of
the Institute. He later gave up this post to become head of the dialect department.
After many years of painstaking study in the historical archives and in the
field, Broberg published a book concerning the immigration of Finnish settlers
into the central Swedish provinces from the 14th century to about the year 1700,
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a thorough, substantial account of the origins and course of this great migrational
movement, until now insufficiently known and often misunderstood by historical
and literary writers.-Richard Broberg passed away a short time before the
publication of his book.

Richard Brobergs tryckta skrifter 1941-1988
(Häri ingår även enstaka viktigare maskinskrivna och duplicerade arbeten.)

A. Varierande ämnen (folkminnen, folkmål, hembygds- och
kulturhistoria m. m.)
Stadsfisket i södra Norrlands kuststäder. (Svensk folkkultur : rapport / från
Atlas för svensk folkkultur ; [redaktionssekreterare Åke Campbell] ; nr 5
(augusti 1941). [Upps.] 1941. S. 11-15, 1 karta. - Duplicerad maskinskrift.)
Frågebok för uppteckning av städernas traditioner / på uppdrag av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala ; utarbetad av Richard Broberg.
Upps. 1942. [1], vi, 98 bl.
Några drag ur värmländsk folktro och folksed. (Nationen och hembygden:
skriftserie / utgiven av Värmlands nation i Uppsala och Föreningen Nationen
och hembygden ; 3. Upps. 1942. S.97-115, 2 kartor.
Från Olsmäss till Lusse och Tomasmäss. (Saldo ; nr 4. Sthlm 1942. Ill.)
En segelmakares minnen : segelmakare J. F. Engströms minnen från utbildningsår i Oskarshamn upptecknade. Sthlm 1943. 10 s. Ill. - Särtr. ur: Notiser
från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap ; årg. 16 (1942): nr 5.
Näringar och arbetsliv i Östmark under förra århundradet. (Från Östmarksbygden : kulturhistoriska anteckningar från Östmark ; 1. Torsby 1943.
S. 25-39.)
Sägner och folktro. (Från Östmarks-bygden : kulturhistoriska anteckningar
från Ostmark; 1. Torsby 1943. S.40-43.)
I Oskarshamn på 1870- och 1880-talen. (Bygden, staden och sparbanken :
Oskarshamns sparbanks minnesskrift 1894-1944. Oskarshamn 1944.
S.39-62. Ill.)
Om folkminnena och deras tillvaratagande. (Västvärmländsk hembygd ; årg.
3 (1944). [Arvika 1944]. S. 61-66. Ill.)
Stadsgårdar och stadskvarter [m. fl. avsnitt enl. förteckning på sid. 17-18].
(Vår hembygd förr och nu / utgiven av Studieförbundet Medborgarskolan.
Tierp 1944. S.27-32 mfi. = ca 34 s. - Handbok för studiet av hembygdens
kultur.)
Sörmarks brand år 1806. (Från Östmarks-bygden : kulturhistoriska anteckningar från Östmark ; 2. [Torsby?] 1945 (Tierp). S. 32-34.)
Sägner och folktro. (Från Östmarks-bygden : kulturhistoriska anteckningar
från Östmark ; 2. [Torsby?] 1945 (Tierp). S. 45-50.)
Rännberget - ett värmländskt hyperitberg. (Nationen och hembygden :
skriftserie / utgiven av Värmlands nation i Uppsala och Föreningen Nationen
och hembygden ; 4. Upps. 1945. S.82-105. Ill.) - Även utg. i Rännberg :
sydväxtberg i Östmarks kommun, Värmlands län : förslag till naturreservat.
Karlstad 1969.
Brunskogs folkminnen. (En bok om Brunskog. Arvika 1946. S. 101-131.)
Grammofonupptagningarna i Nordmarken våren 1947. (Västvärmländsk
hembygd ; [årg. 61(1947): 1-2. [Arvika 1947]. S.20-25. Ill.)
8-899055 Sv. landsmål
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The Swedish emigration : its romantic and psychological background. (Americans of Swedish descent. Upps. 1948. S. 207-222. Ill.)
Drängen som mördade sin fästmö. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands
finnbygder; 1949: nr 1. Torsby. S. 19.)
Några drag ur Östmarks sockens bebyggelse och äldre näringsliv. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands finnbygder; 1950: nr 3, s.2-8, och [1950: nr 4]
= Finnbygdens jul 1950, s.2-4. Ill. Torsby.)
Sunnemodialekten. (Sunnemo socken. Karlstad 1953. S. 313-319. Ill.)
Skyttja 'utbyggnad invid lada eller uthus'. (Nysvenska studier : tidskrift för
svensk stil- och språkforskning ; årg. 33 (1953). Upps. 1954. S. 130-138.) Bearbetning av manuskript av Roland Liljefors.
Sven Rosendahl skriver värmländska. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands
finnbygder; [1954: nr 4] = Finnbygdens jul 1954. Torsby. S. 18-20.) (= D2.)
Undersökningen av Värmlands dialekter och folkminnen 1945-1955. (Värmland förr och nu: meddelanden / från Värmlands fornminnes- och museiförening ; årg. 53 (1955). Karlstad 1955. S. 170-179. Ill.)
Magnus Frychius - den förste komministern i Östmark. (Finnbygden :
tidskrift för Värmlands finnbygder ; 1955: nr 2. Torsby. S. 2-8. Ill.) - Även
utg. som särtryck, Säffle 1956, 15 s.
Erik Gustaf Hammarström: Historisk avhandling om Grythytte socken i
Västmanland (Dissertatio historica de paroecia Westmannorum Grythytta,
Diss. Ups. 1817), översatt från latinet och kommenterad. (Grythyttan i ord
och bild : skriftserie / utgiven av Grythyttans kommun och hembygdsförening ; h. 1. Filipstad 1956. S.24-32. Ill.)
Folkmålet på Hammarön. (Hammarö : en hembygdsbok / utgiven av Hammarö köping. Karlstad 1957. S. 185-216. Ill., 1 karta.)
Folkminnen från Hammarön. (Hammarö : en hembygdsbok / utgiven av
Hammarö köping. Karlstad 1957. S. 217-260. Ill.)
Upptecknandet av Närkes folkmål : en översikt och ett arbetsprogram.
(Från bergslag och bondebygd : Örebro läns hembygdsförbunds årsbok ; årg.
13 (1958). [Örebro 1958]. S. 114-128. Ill., 1 karta.)
Värmland - ett språk- och kulturgeografiskt gränsområde. (Nationen och
hembygden : skriftserie / utgiven av Värmlands nation i Uppsala och Föreningen Nationen och hembygden ; 8. Upps. 1960. S.99-187. 1 portr., 8
kartor.)
Ett nyupptäckt svar från Värmland på Wilhelm Mannhardts frågelista. (Arv:
tidskrift för nordisk folkminnesforskning ; vol. 17 (1961). Upps. 1962.
S.99-139.)
Från utskog till bygd: en översikt av hemmanens och socknens tillkomst till
Östmarks sockens 200-årsjubileum / utgiven av Östmarks kommun. Säffle
1965. 45 s. Ill. (Jfr Bli.)
PM rörande undersökning av vegetationen på olika växtlokaler å Rännberget
i Östmarks socken sommaren 1966. (Rännberg : sydväxtberg i Östmarks
kommun, Värmlands län : förslag till naturreservat ; bil. 7. Karlstad 1969. 6
bl.)
Redogörelse för undersökning av vegetationen å Rännberget i Östmarks
socken sommaren 1967 jämte förslag till naturreservat. (Rännberg : sydväxtberg i Östmarks kommun, Värmlands län : förslag till naturreservat ; bil. 8.
Karlstad 1969. 10 bl.)
Veterinärmedicinen i folkmålet. Linköping 1970. 9 s. (Meddelande / från
Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning ; nr 36.) - Särtr. ur:
Svensk veterinärtidning ; [vol. 22] (1970): nr 1 och 2.
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Språk- och kulturgränser i Värmland : en översikt och några synpunkter =
Frontiåres linguistiques et culturelles dans le Värmland : un sommaire et
certains points de vue. Sthlm 1973. 159 s., 18 kartor. (SvLm ; B. 67 = årg. 95
(1972): [bil.] = h. 297 fr. början.) - Med sammanfattning på engelska. (Jfr
B15.)
Värmlands nations landsmålsförening : en kortlivad studentrörelse med vida
syftemål. (Nationen och hembygden; 11: Värmlands i Uppsala: en nationshistorik. Karlstad 1979. S. 307-326. Ill.)
Sörmarks by och branden 1806. (Torsby förr och nu; 1980. Torsby. S. 36-47.
Ill., 2 kartor.)
Folkmål i Värmland : förteckning av litteratur till gagn vid studium och
uppteckning av värmländska bygdemål. Karlstad [1980?]. 14 s. (Småskrifter /
utgivna av Föreningen för värmlandslitteratur ; 2.)
För i våla i Östmark. (Fölkmåle / Värmlands folkmålsförening ; årg. 3 (1981):
nr 4. [Karlstad?]. S. 7-8.)
Bygdemål, sockenbo- och byboöknamn. (Fölkmåle / Värmlands folkmålsförening ; årg 4 (1982): nr 4. [Karlstad?]. S.5-8.)
Mera om öknamn. (Fölkmåle / Värmlands folkmålsförening ; årg. 5 (1983): nr
1. [Karlstadl . S. 4-6.)
Nä Per i Siggamack resst östaför. (Fölkmåle / Värmlands folkmålsförening;
årg. 5 (1983): nr 3. [Karlstad?]. S. 5-7.)
Richard Broberg - tryckta skrifter. (Finnkultur / [utg. av Solör/Värmlands
finnkulturförening] ; årg. 8 (1984): nr 1. [Dejel. S. 4-7.) - Även utg. i
Fölkmåle / Värmlands folkmålsförening ; årg. 6 (1984): nr 4. [Karlstad?].
S.4-5.
Richard Broberg om finngtIbben Kärr-Mattes i Östmark. (Fölkmåle / Värmlands folkmålsförening ; årg. 7 (1985): nr 3. [Karlstad?]. S. 6-7. 1 portr.)
B. Äldre finsk bosättning i mellersta Sverige

Klackbergstjärnen och Kärr-Mattes. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands
finnbygder; 1948: nr 1. Torsby. S. 3-5. Ill.)
Från Värmlands finnbygder : kulturhistoriska anteckningar för Finnbygden.
(Finnbygden : tidskrift för Värmlands finnbygder ; 1949: nr 1. Torsby.
S. 2-5, 37. Ill.)
Kyrkan och värmlandsfinnarna. (Karlstads stift i ord och bild. Sthlm 1952.
S. 113-130. Ill.)
Sägner och traditioner från Värmlands finnbygder : utdrag och referat ur
Albrekt Segerstedts samlingar gjorda för Finnbygden. (Finnbygden: tidskrift
för Värmlands finnbygder ; 1952: [nr 2] = Sommarnummer 1952, s. 2-9 ;
[1952: nr 4] = Finnbygdens jul 1952, s. 2-4 ; 1953: nr 1, s.2-3. Ill., portr.
Torsby.)
Värmlandsfinsk folktro. (Värmland förr och nu: meddelanden / från Värmlands fornminnes- och museiförening ; årg. 51 (1953). Karlstad 1953.
S. 67-99.)
Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder. (Scandinavica et
fenno-ugrica : studier tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954. Sthlm 1954.
S. 78-91.) - Även utg. i SvLm ; årg. 76/77 (1953/54) = h. 266 fr. början. Sthlm
1954. - Med sammanfattning på franska.
Ett finn-nybygge vid Torrvarpen. (Grythyttan i ord och bild : skriftserie /
utgiven av Grythyttans kommun och hembygdsförening ; h. 1. Filipstad
1956. S.22-23. Ill.)
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Värmlandsfmnarnas fälttåg till Norge vintern 1659. (Finnbygden: tidskrift
för Värmlands finnbygder; 1961: nr 1. Torsby. 5.2-9. Ill.) - Även utg. som
särtryck, Säffie 1961, 8 s., och i Solör-Odal ; bd 1: nr 2, Kongsvinger 1969,
s.27-39.
Finskt och svenskt i möte: drag ur älvdalsfinnarnas bebyggelsehistoria och
kulturella utveckling. (Karlstads stifts julbok ; 1964. [Karlstad 1964].
S.55-70. Ill.)
Synpunkter och fakta rörande den finska bosättningen under 1600-talet.
(Sveriges bebyggelse : landsbygden: Värmlands län ; d. 4. [Uddevalla 19651.
S.9-26. Ill.)
Den finska bosättningen. (Från utskog till bygd : en översikt av hemmanens
och socknens tillkomst till Östmarks sockens 200-årsjubileum / utgiven av
Östmarks kommun. Säffle 1965. S. 22-33. Ill.) (Jfr A30.)
Invandringar från Finland till mellersta Skandinavien före 1700. (SvLm ; årg.
90 (1967) = h. 289 fr. början. Sthlm [1968]. S.59-98. 6 kartor.) - Med
sammanfattning på engelska. (Jfr B 21.)
Suomalainen muuttoliike Ruotsin keskiosiin keskiajalta 1600-luvun loppuun.
(Historiallinen aikakauskirja ; 1968: n:o 4. Helsinki 1969. S. 321-339.) - Med
sammanfattning på engelska: Finnish migration to central Sweden from the
Middle Ages till the close of the 17th century. (Jfr B 21.)
Invandringar från Finland till Sverige före 1700-talet i verklighet och tradition. (Nordisk udredningsserie / Nordiska rådet ; [19170:14 : Migrationen
mellan Sverige och Finland = Suomen ja Ruotsin välinen muuttoliike :
symposium anordnat av Kulturfonden för Sverige och Finland, Hässelby
slott den 26-29 oktober 1967. Sthlm 1970. S.91-1l2, [5] pl.-s. med ill., [7]
pl.-s. med kartor.)
Den finska kolonisationen ; Inslag av finsk folkkultur ; Finnbygden - en
språkskiljande faktor ; Språkutvecklingen inom Värmlands finnbygder.
(SvLm ; B.67 = årg. 95 (1972): [bil.] = h. 297 fr. början : Språk- och
kulturgränser i Värmland : en översikt och några synpunkter = Fronti&es
linguistiques et culturelles dans le Värmland : un sommaire et certains points
de vue. Sthlm 1973. S. 25-26, 34-35, 63-64, 64-71.) - Med sammanfattning
på engelska.) (Jfr A34.)
Den tidigaste finninvandringen på Tiveden. (Hans Lidman, Munkaliv : vandringar i Tiveden. Sthlm 1974. S. 129-141.)
Sägnerna om krigen i finnskogarna. (Dagens Nyheter 8/9 1974.)
Sveriges finnmarker enligt Linderholm. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands finnbygder ; årg. 28 (1975): nr 3 = hösten 1975. Torsby. S.4-6. Portr.)
- Kritisk recension av Helmer Linderholm, Sveriges finnmarker, Sthlm
1974. (= D6.)
Svenskar och finnar i Värmland. (Värmland förr och nu : meddelanden / från
Värmlands museum (Värmlands fornminnes- och museiförening) ; årg. 75
(1977). [Karlstad] 1977. S.58-64. Ill.)
Olovsson, Olov, Finska släktnamn i mellersta Sverige : faksimilutgåva av en
artikelserie i tidskriften »Finnbygden» 1962-1973 / red.: Richard Broberg
Torsby 1979. 90 s. Litt. (= C5.)
Invandringen från Finland till mellersta Skandinavien före 1700 ; Suomalainen muuttoliike Ruotsin keskiosiin keskiajalta 1600-luvunloppuun. (Finska
språket i Sverige = Suomen kieli Ruotsissa / Föreningen Norden, Kulturfonden för Sverige och Finland = Norden-yhdistys, Suomalais-ruotsalainen
kulttuurirahasto. Sthlm 1980. 36, 19s., 6 kartor.) - Sammantryck av B 12 och
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13 ovan med oförändrade titlar och text med anledning av det Nordiska
språkåret 1980-1981.
Äldre invandringar från Finland i historia och tradition. (Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok; 1981. Sthlm 1981. S.32-65. Ill., 1 karta.) Med sammanfattning på engelska.
Språkliga relationer i Värmlands finnbygder. (Fölkmåle / Värmlands folkmålsförening ; årg. 3 (1981): nr 2-3. [Karlstad?]. S. [9-10?].)
Tväråna herrgård. (Torsby förr och nu ; 1981. Torsby. S. 36-48. Ill.) Behandlar utvecklingen av ett år 1647 av finnar upptaget hemman i Östmarks
socken i Värmland.
Hertig Karl och finnarna. (Finnkultur / [utg. av Solör/Värmlands finnkulturförening] ; årg. 7 (1983): nr 2 [dvs 3]. [Deje?]. S.7-11.)
Finsk invandring till mellersta Sverige : en översikt från medeltiden till
1600-talets slut = Finnish immigration to central Sweden : from the Middle
Ages to the end of the 17th century. Upps. 1988. 171 s. Ill., 6 kartor, litt.,
reg. (SvLm ; B.68 = årg. 111 (1988): bilaga = h. 314 från början.) - Även
utg. som: Skrifter / utgivna av Föreningen för värmlandslitteratur ; 7. Karlstad 1988.

C. Utgåvor
Jordebok för Värmland 1540: med inledning och kommentar utgiven. Upps.
1952. H, [1], 310, [2] s., 1 karta. Reg. - Även utgiven som Nationen och
hembygden : skriftserie / utgiven av Värmlands nation i Uppsala och Föreningen Nationen och hembygden ; 6.
Fogderäkenskaperna för Värmland 1530-1535. (Nationen och hembygden :
skriftserie / utgiven av Värmlands nation i Uppsala och Föreningen Nationen
och hembygden ; 9. Upps. 1964. S.66-1l7. Reg.)
J. W. Grill, Ur folk-språket på Tylö-skogen = Du langage populaire å Tylöskogen : ord och tale-sätt antecknade på 1840-talet i Lerbäcks socken i Närke
: med inledning och kommentar utgivna. Sthlm 1964. xix, 121, [1] s. Reg.
(SvLm ; B. 63 = årg. 85 (1962): bilaga = h. 282 fr. början.) - Med sammanfattning på franska.
Karl Rencke, E läsebok för Jösshäringer. Arvika 1969. 84 s. (I Köla : skrifter /
utgivna av Köla sockens arkiv- och folkminneskommitt ; d. 6.)
Olovsson, Olov, Finska släktnamn i mellersta Sverige : faksimilutgåva av en
artikelserie i tidskriften »Finnbygden» 1962-1973 / red.: Richard Broberg
Torsby 1979. 90 s. Litt. (= B20.)

D. Recensioner
Arv. Tidskrift för Nordisk folkminnesforskning. (Ny serie av Folkminnen och
Folktankar.) Utgiven genom Kungl. Gustav Adolfs Akademien av Jöran
Sahlgren. ... Sthlm & Upps. 1945. (SvLm ; årg. 68 (1945) = h. 247 fr. början.
Sthlm 1946. S. 145-147.)
Sven Rosendahl skriver värmländska. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands
finnbygder; [1954: nr 4] = Finnbygdens jul 1954. Torsby. S. 18-20.) - Kritisk
granskning av språket i romanen »Jättarna leker». (= A21.)
C.-M. Bergstrand, Gammalt från Kind. Folkminnen från Kinds härad i Västergötland upptecknade och utgivna av Carl-Martin Bergstrand. 1-II. ...
Göteborg. ... 1959-1960.
C.-M. Bergstrand, Livet i Mark på 1700-talet. I. ... Göteborg. ... 1960.
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(SvLm ; årg. 83 (1960) = h. 278 fr. början. Sthlm 1961. S.264-268.) - Med
sammanfattning på franska.
Simon Överström, Det gamla glasbruket på Liljedahl. Utg. av Liljedahls
hembygdsförening. Karlstad 1973. ... (SvLm ; årg. 97 (1974) = h. 299 fr.
början. Sthlm 1975. S. 102-103.) - Med sammanfattning på franska.
Arvid Ernvik, Att resa i Värmland. 1. Vägarna under 1 000 år. ... 2. Gästgiveri och skjutshåll under 500 år. ... Trelleborg 1974. ... (SvLm ; årg. 97 (1974)
= h. 299 fr. början. Sthlm 1975. S. 103-108.) - Med sammanfattning på
franska.
Sveriges finnmarker enligt Linderholm (Finnbygden : tidskrift för Värmlands
finnbygder ; kg. 28 (1975): nr 3 = hösten 1975. Torsby. S.4-6.) - Kritisk
recension av Helmer Linderholm, Sveriges finnmarker, Sthlm 1974. (= B 18.)
Sven-Bertil Jansson, Folket, de bildade och landsmålslitteraturen. Svensk
dialektdikt 1875-1900. Acta Universitatis Umensis. Umeå studies in the
humanities. 7. Umeå 1975. ... (SvLm ; kg. 98 (1975) = h. 300 från början.
Upps. 1976. S. 112-117.) - Med sammanfattning på engelska.
Arvid Ernvik, Att resa i Värmland. 1. Vägarna under 1 000 år. ... 2. Gästgiveri och skjutshåll under 500 år. ... Trelleborg 1974. ... (Arv : tidskrift för
nordisk folkminnesforskning = journal of Scandinavian folklore ; vol. 31
(1975). Sthlm 1976. S. 173-179.) - Tysk version av recensionen i SvLm 1974.

E. Minnesrunor
Åke Campbell 1891-1957. (SvLm ; kg. 81(1958) = h. 272 fr. början. Sthlm
1958. S. 170-177. Portr.) - Med sammanfattning på franska.
Ragnvald Iversen död. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands finnbygder ;
1960: nr 3. Torsby. S.27.)
Karl Rencke - folkmålsupptecknaren. (I Köla : skrifter / utgivna av Köla
sockens arkiv- och folkminneskommitt ; d. 5. Arvika 1966. S. 7-12.)
Clas Pihlström. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands finnbygder ; årg. 22
(1969): nr 1. Torsby. S. 31-32. Portr.)
Jacob Jacobsson - in memoriam. (Finnbygden : tidskrift för Värmlands
finnbygder ; kg. 25 (1972): nr 4 = julen 1972. Torsby. S.28-29. Portr.)
Jacob Jacobsson 1911-1972. (SvLm ; årg. 95 (1972) = h. 296 fr. början. Sthlm
1973. S.97-99. Portr.) - Med sammanfattning på franska.
Otto Blixt 1904-1971. (SvLm ; kg. 95 (1972) = h. 296 fr. början. Sthlm 1973.
S. 100-101. Portr.) - Med sammanfattning på franska.
Karl L:son Bergkvist 1899-1980. (SvLm ; årg. 104 (1981) = h. 305 från början.
Upps. 1982. S. 76-77. Portr.) - Med sammanfattning på engelska.

F. Årsberättelser
1. Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala : årsberättelse för budgetåret
1973/74 / av Folke Hedblom och Richard Broberg. (SvLm ; årg. 98 (1975) = h.
300 från början. Upps. 1976. S. 121-132.) - Titelrubrik: Undersökning av
svenska dialekter och folkminnen 1973-74.

Rune Västerlund

Gusten Widmark
1914-1988

Den 29 juni 1988 avled förre arkivarien vid Dialekt- och folkminnesarkivet fil. dr Gusten Widmark efter en tids sjukdom. Han var född 1914 i
Skellefteå landsförsamling. I tidiga år kom han ut i arbetslivet, men hans
studieintresse var starkt, och 1941 kunde han avlägga studentexamen
som privatist. Vid höstterminens böljan samma år inskrevs han vid
Uppsala universitet för att bedriva studier i humanistiska ämnen. Han
blev sedan Uppsala trogen under återstoden av sitt liv.
Hans intresse kom snart att ägnas svenska ortnamn och dialekter.
Efter att ha avlagt fil. kand.-examen anställdes han vid Ortnamnsarkivet
som amanuens och blev senare arkivarie. Under anställningstiden avlade
han fil, mag.- och fil. lic.-examen. Vid Ortnamnsarkivet stannade han till
1960, då han flyttade över till en arkivarietjänst vid Dialekt- och folkminnesarkivet. Han promoverades till fil. dr 1973. Hösten 1979 avgick han
med pension.
Som ortnamnsforskare kommer Gusten Widmark att bli ihågkommen
för sin undersökning av ordet bor som appellativ och ortnamnselement,
tryckt i tidskriften Namn och Bygd 1957. Elementet bor ingår t. ex. i
kända dalska namn som Borlänge och Sundborn men även i uppländska
namn som Börje och Burunge. Widmark gjorde en utförlig inventering av
ordets förekomst i dialekter och ortnamn och kunde med full visshet
bekräfta en tidigare av Bengt Hesselman framlagd uppfattning att ordet
är nära besläktat med bära och ursprungligen betyder 'ställe i vattenled
där man i äldre tid burit båtar och last förbi en fors eller från ett
vattendrag till ett annat'.
Gusten Widmarks insatser som dialektforskare är främst knutna till
utgivningen och kommentaren av den västerbottniske prästen Pehr Stenbergs ordbok över Umemålet från 1804. (Originalets titel är »Alphabetisk förtekning uppå Umeå sockens nationela ord och talesätt».) Denna
föreligger i två handskrifter, som tidigare inte publicerats. Den fullstän-
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digare av dessa har lags till grund för editionen. Avvikelser i den andra
handskriften redovisas i noter. Utgivningen har genomförts med stor
noggrannhet. Genom editionen har Widmark ställt ett material av dialektord, språkprov och talesätt samt etnologiska och folkloristiska iakttagelser till forskningens förfogande. Detta material är särskilt betydelsefullt, därför att det ger ingående upplysningar om språk och andra
förhållanden i ett äldre skede, om vilket vi för övrigt inte är så väl
underrättade. Kommentardelen, som tillsammans med editionen utgör
Widmarks gradualavhandling, innehåller en utförlig genomgång av accentförhållanden, språkljud, formlära och ordförråd, allt under jämförelse med senare uppteckningar, och dessutom ett antal studier över enskilda ord.
Även i sin verksamhet som tjänsteman vid Dialekt- och folkminnesarkivet kom Widmark att i stor utsträckning ägna sig åt de norrländska
landskapen, främst Västerbotten, och nedlade därvid ett betydelsefullt
arbete på insamling av dialektmaterial och granskning och iordningställande av material som inkommit från medarbetare ute i landet. Dessutom
företog han en genomgång av arkivets äldre samlingar och försåg dessa
med uppslagsord där sådana saknades. En annan insats att nämna är det
register han upprättade över ord som efterfrågas i arkivets frågelistor.
Widmark intresserade sig också för två viktiga områden inom svenskt
arbetsliv som inte tidigare beaktats i arkivets insamlingsverksamhet,
nämligen sågverk och brädgård samt flottning och flottleder. Med hjälp
av utsända frågelistor och genom att i tidningar, främst norrländska,
uppmana folk att sända in sina minnen insamlade han ett betydelsefullt
material.
Särskilt torde det ha glatt Gusten Widmark när han under sina sista
tjänstgöringsår fick tillfälle att samarbeta med förre köpmannen Sven
Markgren. Denne var född år 1901 i Hjoggböle by i Skellefteå landsförsamling, samma socken som Widmark kom från, och hade verkat i
många år i Boliden och upplevt denna orts framväxt. Markgren lämnade
in till arkivet en förteckning på 124 maskinskrivna A4-sidor över ord ur
målet i Hjoggböle. Listan innehåller många språkprov och är försedd
med en grov fonetisk beteckning. Widmark excerperade materialet efter
viss komplettering av ljudbeteckningen, och därigenom skapades en
ordsamling på 5917 registerkort. Enligt Widmarks uppgift i den redogörelse för Sven Markgrens samlingar som han publicerade i Svenska
landsmål 1981 är detta arkivets ojämförligt största ordsamling från en
socken i Västerbotten. Utöver ordlistan lämnade Markgren också in
intressanta skildringar av livet i Hjoggböle 1900-1915 och av gruvsamhället Bolidens framväxt, dels på skelleftemål, dels på riksspråk.
Gusten Widmark hörde inte till de högröstade och mångordiga. Han
gick lugnt och stilla sin väg genom livet. Men han såg klart var det
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behövdes en insats och åtog sig att göra den även om den i världens ögon
syntes ringa och obetydlig och inte medförde ära och berömmelse.
Sådant arbete är nödvändigt inom allt som har med forskning och
vetenskap att göra. Materialet, som utgör grunden för forskningen,
måste vara tillgängligt i en pålitlig form. Det insåg Gusten Widmark, och
han fullgjorde sin del av arbetet med att åstadkomma detta. Resultaten
av hans verksamhet kan framtida forskare dra nytta av i de två arkiv där
han tjänstgjort och i den vetenskapliga produktion han lämnat efter sig.
Vi som haft förmånen att arbeta tillsammans med honom minns med
tacksamhet hans pålitlighet i arbetet och det goda kamratskap han alltid
visade.
Erik Olof Bergfors

Summary
Gusten Widmark, 1914-1988
Dr Gusten Widmark, former archivist at the Institute of Dialect and Folklore
Research, Uppsala, died on 29 June 1988. He was bom in Skellefteå in 1914. He
entered employment at an early age, but later resumed his education, and in the
autumn term 1941 he was able to embark on the study of the humanities at
Uppsala University. His chief interest came to be Swedish dialects and placenames. As a place-name scholar, Gusten Widmark will be remembered for his
study of the word bor as an appellative and a place-name element (Namn och
Bygd 1957), which provides a detailed survey of the occurrence of this word in
dialects and place-names. The element bor is found in names such as Borlänge,
Sundborn, Börje and Burunge. Dr Widmark was able to confirm a view previously put forward by Bengt Hesselman, namely that this word is closely related to
bära and originally meant 'place in a waterway where boats and cargoes were
once carried past rapids or from one watercourse to another'. Dr Widmark's
foremost achievement as a dialectologist was his publication of Pehr Stenberg's
Ordbok över Umemålet (`Dictionary of Umeå dialect'), from 1804, and his
commentary on it. His edition of this dictionary (1966) provided researchers with
a corpus of dialect words, sample sentences and proverbial sayings, as weil as
observations of ethnological and folklore interest from an earlier period. The
commentary (1973), which together with the dictionary volume constituted
Gusten Widmark's doctoral thesis, contains a detailed examination of stress
patterns, phonology, morphology and lexicon, in comparison with later records.
Dr Widmark first worked at Uppsa1a's Institute of Place-Name Research, before
moving in 1960 to the Institute of Dialect and Folklore Research, where he
remained until his retirement in the autumn of 1979. While employed at the latter
Institute, he devoted much of his time to the provinces of northern Sweden,
especially Västerbotten, and put a great deal of work into collecting dialect
material and scrutinizing and arranging material sent in by outside contributors.
Particular mention may be made of the information he gathered on sawmills and
timber yards and on log floating and floatways, and of his important co-operation
with former tradesman Sven Markgren, which resulted in the Institute receiving
a large collection of dialect words from the village of Hjoggböle in Skellefteå
parish, together with interesting depictions of life in that village between 1900
and 1915 and of the emergence of the Boliden mining community.
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Folklivsarkivet Lund 1913-1988. Red. Nils-Arvid BrinOus. (Skrifter från
Folklivsarkivet i Lund nr 26.) Lund 1988. 320 s. ISBN 91-85398-54-3.
1988 fyllde Folklivsarkivet i Lund (LUF) 75 år. Med anledning av detta anordnades då ett jubileumssymposium kring forsknings- och insamlingsstrategier för
framtiden den 30 november-1 december. Symposiet samlade deltagare från hela
Norden och diskussionerna blev både handfasta och inspirerande. I samband
med jubileet fick arkivets meddelarserie en ansiktslyftning i och med att häfte
nummer 101 omdöptes till Lunda Linjer. Där presenteras några utkast och
skisser till påbörjade eller tilltänkta projekt och idéer på ett både läsvärt och
opretentiöst sätt. En jubileumsbok utgavs också och tillägnades det sedan år
1913 verksamma arkivet.
LUF är med sina 75 år det äldsta av landets traditionssamlande arkiv, tätt följt
av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), som bildades 1914. Det är
också det enda arkiv som är direkt knutet till en universitetsinstitution. Denna
knytning mellan institution och arkiv har lett till att insamlingen där ser något
annorlunda ut än på andra ställen. Medan de traditionssamlande arkiv som ingår
i DOVA-organisationen är ålagda att fortlöpande dokumentera svensk folkkultur
i alla dess yttringar, har man i Lund kommit att inrikta sig på en mer selektiv
insamling föranledd av olika pågående forskningsprojekt. All insamling skall
således motiveras utifrån forskningsbehov, och material skall inte samlas för att
läggas på hög för eventuella framtida behov. Den intima knytningen till institutionen för etnologi har som en bieffekt gett resultat i form av projekt, som befrämjat
den vetenskapliga produktionen.
Jubileumsskriften, som utkom lagom till symposiet den 30 november 1988, är
indelad i fyra större avdelningar kallade: Folklivsarkivet i Lund, Forskning och
utbildning, Forskarmiljö och forskningsklimat samt Personal, dokumentation
och publikationer. Med denna indelning har man täckt institutionens och arkivets hela verksamhetsfält. Varje avdelning innefattar flera artiklar, och ambitionen tycks vara dels att så uttömmande som möjligt presentera verksamheten,
dels att låta flera författare/lärare/forskare komma till tals. Artiklarna har därför
fått en stor spännvidd, och inte mindre än 17 olika skribenter finns representerade.
Nuvarande professorn Nils-Arvid BrinOus, som lett institutionen och arkivet i
21 år, inleder med ett par översiktliga artiklar om arkivets tillkomst och utveckling. Han tecknar där bilden av entusiasten Carl Wilhelm von Sydow, som trots
ytterligt knappa resurser år 1913 lyckades grunda institutionen och få i gång såväl
insamling som undervisning i folkminnesforskning. I en annan artikel går en av
de nu verksamma forskarna, Berit Wigerfelt, husesyn på LUF och lämnar en
veritabel kärleksförklaring både till huset, den s. k. Villa Holma, och till alla dess
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användare. Samtidigt presenterar hon verksamheten och de anställdas funktion i
denna. Wigerfelts bild är starkt personligt färgad, men i en vetenskap som
etnologi, som ju sysslar med människan och hennes beteende, är detta ingen
sentimental lapsus utan snarare en tillgång.
Arkivarien vid LUF, Anders Salomonsson, ger i sitt bidrag information om
hur insamling och bevarande tillgår idag, samtidigt som han gör en nödvändig
historisk tillbakablick över gångna tiders insamlings- och forskningstrender.
Salomonsson uttalar sig med den tyngd som endast den erfarne arkivarien kan
göra och hans artikel är därför mycket läsvärd och informativ. Han försöker
heller inte dölja de problem de traditionssamlande arkiven brottas med, exempelvis den höga medelåldern hos meddelarna, svårigheterna att nyrekrytera sagesmän osv. Författaren utgår således från verkliga förhållanden och framställer
inte LUF som bättre fungerande än andra jämförbara arkiv.
Artiklarna i bokens första avdelning är både välskrivna och informativa, men i
bokens andra avdelning som behandlar forskning och utbildning finner man om
möjligt ännu mer läsvärda bidrag. Orvar Löfgren har där åstadkommit skriftens
kanske bästa artikel, då han skildrar hur etnologin som disciplin valde en väg
som sedan har följts till dags dato. Han karaktäriserar etnologen som den
ständige samlaren och jägaren, som sett sin huvudsakliga uppgift som en räddningsaktion och som till yttermera visso tenderar att göra det än idag. Han
poängterar också etnologens fallenhet för att sönderdela verkligheten för att göra
den arkiverbar. Detta sker genom att bygga upp arbetsfältet med hjälp av
sakområden, vilket gjort hela disciplinen till något av ett tårtbitsämne. Han fäster
därvid uppmärksamheten på att sakområdena, som etnologen laborerar med,
ofta bildar par som »bebyggelse och bosättning, tro och sed» osv. Denna
parbildning har i sin tur, menar Löfgren, påverkat utformningen av forskningsuppgifterna och kurslistorna. Han ger också träffsäkra karaktäristiker av de
senaste årtiondenas forskningstrender och utvärderar slutligen den lundensiska
forskningen. Detta kan han göra eftersom han har sin utbildning vid institutionen
i Stockholm och därmed har möjligheter att jämföra. Han finner då forskningen i
Lund präglad av stark regional specialisering, något som brukar användas som
ett argument mot exempelvis BrinOus' vetenskapliga produktion. Löfgrens
artikel erbjuder uppfriskande läsning och särskilt glädjande är hans öppna och
oförbehållsamma erkännande av nestorn Åke Campbell, som han betecknar som
en unik föregångsman inom disciplinen.
Gunnar Alsmark ger i sin artikel en exposé över utbildningen i etnologi i Lund,
från von Sydows tid och fram till idag. Stort utrymme ägnas bl. a. åt den s. k.
PUKAS-reformen, som fick stora konsekvenser för de svenska universiteten.
Magnus Wikdahl och Lynn Åkesson, båda doktorander och timlärare vid institutionen, behandlar i sin artikel åttiotalets fältkurser, där etnologieleverna tränas
inför sitt kommande arbete. Genom fältkurserna lär man sig en av huvuduppgifterna som yrkesverksam etnolog, och det är glädjande att se att så stor vikt läggs
vid detta moment i undervisningen. Dessa båda översikter över utbildningen i
ämnet ger goda inblickar i undervisningens mål. De är därför säkert nyttig
läsning för den som vill informera sig om etnologins innebörd.
Lundainstitutionen har, särskilt under senare år, gjort sig känd för sina projekt, av vilka flera resulterat i omdanande vetenskapliga publikationer. I sitt
bidrag beskriver nuvarande etnologiprofessorn i Uppsala, Anders Gustavsson,
just denna projektverksamhet. Enligt artikeln startade projekten under 1960-talet, då nuvarande etnologiprofessorn i Göteborg, Sven B. Ek, var docent i Lund.
Han intresserade sig bl. a. för arbetarbefolkningen i städerna. Under 1970- och
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80-talen har man t. ex. studerat den borgerliga kulturens framväxt inom projektet
Kulturgränser och klassgränser samt mat och måltidsvanor, rädslans kulturella
uttryck och kulturmöten. Samtliga projekt har gett resultat i form av publikationer och dessutom skapat ett gott forskningsklimat. Det är inte förvånande att
Gustavsson getts uppdraget att skildra just projektverksamheten, ty han är
erkänt skicklig att med några få ord sammanfatta ett stort material och det har
han också lyckats med här.
I bokens tredje avdelning om forskarmiljö och forskningsklimat presenterar
Anna Birgitta Rooth några personliga minnen av sin läromästare von Sydow och
Sven B. Ek skriver om professor Sigfrid Svensson, som ledde institutionen
under åren 1946 till 1967. Dessa båda tillbakablickande översikter får sin motvikt
i Karin Salomonssons livfulla skildring av doktorandens vardag idag. Samtliga
bidrag ger vart och ett på sitt sätt värdefulla kunskaper om olika epoker och
vetenskapssyn under LUF:s 75-åriga historia.
I den fjärde och sista avdelningen presenteras arkivets och institutionens
personal. Här ges utrymme inte bara åt den nuvarande styrkan, utan också åt
alla dess föregångare som för längre eller kortare tid innehaft poster. Här ges
enbart korta faktaupplysningar om namn, födelseår, tjänstetitel osv., så vill man
ha utförligare uppgifter om de levande personerna bakom får man vända sig till
andra artiklar i skriften. Nils-Arvid BrinOus själv avslutar boken med en redovisning av de olika publikationer som under årens lopp utgivits vid lundainstitutionen. Bl. a. har 38 akademiska avhandlingar där sett dagens ljus sedan 1909.
Jubileumsskriften från Folklivsarkivet är till sitt innehåll varierad och mycket
lärorik. Författarna har alla lyckats förmedla sina känslor för det de sysslar med,
och det gör skriften till ett i allra högsta grad mänskligt dokument. Fullödigt och
uttömmande presenteras LUF med alla sina verksamhetsfält, och för den som
vill ha lättillgänglig information om arkivet, institutionen eller etnologiämnet är
skriften av stort värde.
Sist men inte minst skall valet av illustrationer omnämnas. Jubileumsskriften
har försetts med många fotografier av äldre och yngre datum. Redaktörens
strävan tycks ha varit att få med så många som möjligt i bild, både forskare och
andra anställda. Här finns bilder på grundaren von Sydow, liksom på meddelare
till arkivet, här finns foton av lärare och studenter. Bildmaterialet är således rikt
och det illustrerar på ett utmärkt sätt den välkomponerade skriften. Med andra
ord har LUF åstadkommit en föredömlig presentation av sig själv!
Agneta Lilja

SUMMARY
1988 was the 75th anniversary of the Institute of Folk Life Research in Lund. To
mark the occasion a book was published, presenting the Institute and the associated Department of Ethnology from a wide variety of angles. The articles it
contains were written by members of the Institute's staff. The book describes the
emergence of ethnology, the founding of the Department and the Institute, and
the main areas of research conducted. Written in an informed and interesting
manner, it provides a wealth of information about ethnology in Lund. Moreover,
it includes a valuable collection of photographs, which combine with the text to
form an appealing whole.
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Maija Grönholm. Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa. Åbo Akademis förlag. Åbo 1988. 374 s. ISBN 951-9498-36-2.
1 sin välkända handbok Suomen kielen rakenne ja kehitys (Finskans struktur och
utveckling) skriver Lauri Hakulinen i inledningen till avsnittet om svenska inlån i
finskan att »såväl den till antalet som till kulturvärdet viktigaste delen av
nufinskans lånord har fåtts från svenskan» (Hakulinen 1979:369; min översättning). I beaktande av detta närmast axiomatiska påstående är det därför minst
sagt förvånande att den finska lånordsforskningen i så ringa utsträckning sysselsatt sig med svenska inlån som fallet faktiskt är. De enda monografiska undersökningarna hittills är Harry Strengs avhandling om yngre svenska lån i det äldre
finska skriftspråket fram till 1642 (Streng 1915) och Torsten Evert Karstens
postumt utgivna och tyvärr oavslutade Finnar och germaner (Karsten 1943-44)
som ju rör ännu äldre språkstadier, urgermanska, urnordiska och fornsvenska.
Man anar att skälen till denna tingens (o)ordning delvis kan vara av praktisk art:
det mycket stora antalet svenska inlån i finskan gör att ämnet blir svåröverblickat och infallsvinklarna så många, att även den mest ambitiöse i förstone torde
rygga tillbaka. En vettig avgränsning av ämnet är således av nöden påkallad. En
sådan har åstadkommits av Maija Grönholm som hösten 1988 vid Åbo universitet
disputerade för doktorsgraden med avhandlingen Ruotsalaiset lainasanat Turun
murteessa (Svenska lånord i Åbodialekten), ett rejält arbete på 374 tättryckta
sidor.
Såsom titeln ger vid handen är det Åbofinskans svenska lånord som insamlats
och studerats. Valet av just Åbo som objekt för en undersökning av svensk-finsk
språkkontakt är både tacksamt och spännande. Staden har sedan tidig medeltid
hyst finsk- och svensktalande, helt säkert även tvåspråkiga invånare. Dessutom
ligger Åbo synnerligen strategiskt placerat mellan finskt och finlandssvenskt
språkområde. Norr och öster om staden talas finska, närmare bestämt sydvästlig
dialekt, medan de sydliga och västliga kusttrakterna har svensktalande befolkning. Till detta kommer så Åbos närhet till centralmaktens Stockholm och
uppsvenskt språkområde, med vilka kontakterna alltid varit livliga, även efter
1809 års skilsmässa. Åbo har med andra ord under hela sin existens befunnit sig i
spänningsfältet mellan finskt och svenskt.
Maija Grönholms avhandling har syftet att fastställa de svenska lånordens
fonologiska, morfologiska och semantiska integrering i Åbofinskan. Förutom
sedvanligt förord, innehållsförteckning, litteratur-, käll- och informantförteckning, förkortningslista och en tysk sammanfattning består boken av sex kapitel:
inledning (s. 1-30), ordlista (s. 31-186), fonologi (s. 187-250), morfologi (s.
251-283), semantik (s. 285-327) och avslutning (s. 329-335). Uppläggningen är
sålunda den i lånordsstudier gängse och beprövade.
Undersökningen grundar sig på material som Grönholm själv insamlat. Det rör
sig om bandinspelningar, intervjuer, utfrågningar och deltagande observation i
huvudsak från 1965 till 1985. När Grönholm påbörjade sin bearbetning uppgick
hennes materialsamling till ca 5 000 ordlappar med ungefär 3 belägg per ord.
Detta material kompletterades så med arkivmaterial från Åbo universitets finska
institution (ca 50 timmars inspelningar varav författarinnan själv spelat in 30;
därtill ytterligare ca 3 000 ordlappar från institutionens ordsamling) och Finska
dialektarkivets i Helsingfors ordsamling. Belägg från det äldre skriftspråket
söktes i Harry Strengs ovan omtalade avhandling och Christfrid Gananders Uusi
suomen sanakirja (Nytt finskt lexicon) 1—III från 1786-1787. Dessa uppgifter
användes främst för dateringen av lånen. Maija Grönholm strävade efter att
begränsa materialet till att omfatta de dialekttalandes kärnordförråd, vilket hon
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definierar som det för alla språkanvändare gemensamma vardagsspråkliga ordförrådet (s. 16). Även om det naturligtvis finns gränsfall, dvs, allmänt kända och
brukade fackglosor, så har författaren i alla fall åstadkommit en rimlig begränsning av materialet. Däremot begränsade hon inte undersökningen till att gälla
svenska inlån som belagts endast i Åbofinskan, utan inkluderade lånord med
vidare spridning i de finska folkmålen. Av de 1 400 lexem som ordlistan i bokens
andra kapitel uppges innehålla skall hela 80% återfinnas i en eller flera finska
dialekter förutom Åbodialekten, 36% i samtliga finska dialekter och ca 5%
endast i Åbofinskan. Eftersom Grönholms undersökning därmed torde täcka en
stor del, om inte lejonparten av de svenska lånord som återfinns i de finska
dialekterna, skulle man på sätt och vis kunna hävda att avhandlingens titel är
aningen missvisande.
Av de etymologier som ordlistan omfattar uppges hälften vara sådana som
Maija Grönholm är den första att föra fram, medan den andra hälften utgörs av
etymologier som tidigare behandlats i litteraturen, främst i Strengs och Karstens
arbeten samt i den stora finska etymologiska ordboken (SKES). Många tidigare
framlagda etymologier preciserar Grönholm genom att tillföra nya uttalsvarianter
och nya betydelser som hon kunnat belägga i Åbofinskan. I allmänhet har hon i
sin ordlista behandlat uttalsmässigt skiljaktiga varianter i en och samma artikel,
varvid den variant som ligger det svenska originalordet närmast eller som
uppfattats som vanligast förekommande i Åbofinskan står som uppslagsord.
Endast om varianterna lexikaliserats för sig, som fiÅ enkkeli '(om människor)
enkel' och fiÅ enkla 'ej dubbel; enkel (även om människor)', eller om de tillhör
olika låneskikt, t. ex. fiÅ helpata och jelpata 'hjälpa', har de behandlats i olika
artiklar. Härvidlag är Maija Grönholm dock inte helt konsekvent, eftersom å ena
sidan fiÅ fima 'fempennislant' (< finlsv. fima 'femtiopennislant; femmarkssedel') och fiÅ femma 'fempennislant' (< rikssv.) sammanförts till en artikel,
medan å andra sidan fiÅ salvetti och särvetti 'servett' behandlas som olika ord.
Det fonologiska kapitlet ägnas de svenska vokal- och konsonantljudens integrering i Åbofinskan, kvantitets- och tryckförhållanden samt de svenska lånordens anpassning till finskans stadieväxling. Förutom en och annan spännande
ljudsubstitution som sv. si- > fiÅ j1- (sv. slinta > fiÅ flintata, sv. slöja> fiÅ
flöija) och sv. pl > fiÅ f/ (sv. plånbok> fiÅflompuukkO, vilka Maija Grönholm
karakteriserar som hyperkorrekta eller eventuellt återspeglande ett äldre fmlandssvenskt p/ (s. 231-232), innehåller detta kapitel inga direkta överraskningar.
På grundval av den morfologiska anpassningen indelar Maija Grönholm de
inlånade nomina i fem grupper: i-, A-, 04U-, e-stammar och en grupp inlån med
suffixsubstitution. Av de fem grupperna är det som väntat den med i-stammar
som är den absolut vanligaste; den omfattar hela 54 % av alla inlånade substantiv
och 38% av adjektiven. Därpå följer A-stammarna, dit 11% av samtliga inlånade
nomen hänför sig, 04U-stammarna som omfattar 8% av substantiven och 35%
av adjektiven, och gruppen med suffixsubstitution, med hela 12% av alla inlånade svenska adjektiv, exempelvis sv. fläckig > flÅ fläkkine(n). Minst av alla är
gruppen med e-stammar, som omfattar enstaka ord där e återspeglar källspråkets
vokalism, t. ex. sv. kaffe > fiÅ kaffe. Grönholm anser med stöd av Fred
Karlsson (1974:35) att i-stammarnas popularitet skulle grunda sig på det faktum
att i ur vokalharmonins synpunkt är en dubbelnatur i så måtto att det förekommer med såväl främre- som bakrevokaliska stammar. (Den gängse termen för
detta förhållande är att i — liksom e — skulle vara en »neutral» vokal, men i så fall
borde i, såsom Lars-Gunnar Larsson påpekat, vackla mellan främre och bakre
vokalism i ord som pirtti 'pörte', vilket inte är fallet, jämför inessiv singularis
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pirtissä 'i pörtet'; Larsson har i brist på bättre term föreslagit benämningen
»tolerant» vokal.) Dessutom skulle i ha den fördelen att den innebure en »minskning av ytvariationen» (Grönholm, s. 256), eftersom alla ord i singularis därmed
kommer att ha endast en stamvariant. Den första av dessa två förklaringar tycks
emellertid motsägas av det faktum att finskans systerspråk estniskan saknar
vokalharmoni samtidigt som i även här är den odisputabelt vanligaste vokalen i
stamslut i yngre nyord, vilket lätt verifieras av en kort stunds bläddrande i min
estniska nyordsordbok (Raag 1979). De talrika svenska inlånen i sverigeestniskan uppvisar ävenledes samma tendens att föredra i framför andra tänkbara
slutvokaler, vilket Maija Grönholm med hänvisning till Aarand Roos' avhandling
(1980) också nämner i en fotnot på s. 256. Vokalharmoniargumentet tycks
således inte hålla streck för estniskans räkning, samtidigt som estniskan favoriserar samma vokal som finskan.
Men det tycks faktiskt kunna gå att jämka samman Maija Grönholms vokalharmoniargument och min på estniska förhållanden grundade invändning. Även om
den nutida estniskan, såväl riksspråk som flertalet folkmål, saknar vokalharmoni
så ger de äldsta estniska språkminnesmärkena från 1200-talets första hälft klara
belägg för att nordestniskan då hade vokalharmoni, medan endast rudiment kan
spåras i 1500-talets mer omfattande texter. Vokalharmonins nedgång på nordestniskt område inträffade sålunda mellan 1200- och 1500-talen. Går man till en
lånordskategori i estniskan som var aktuell före perioden för vokalharmonins
avtynande, nämligen de äldre ryska inlånen, och försöker utröna hur dessa
ställer sig i fråga om stammens slutvokal, visar det sig att de inte alls har samma
benägenhet som yngre inlån att sätta i före andra tänkbara vokaler. Den senaste
samlade studien över äldre ryska inlån i estniskan är författad av Julius Mägiste
(1962) och upptar 94 inlånade ryska nomen vilkas ryska ursprung Mägiste håller
för säkert. Om man sorterar dessa efter stamslutsvokal i estniskan (a, u, i eller e)
finner man att merparten, 61 nomen, är a-stammar och 21 i-stammar. Även om
man bortser från de 28 fall där en estnisk a-stam uppenbart beror på att
källspråkets modellord är feminint, dvs, slutar på -a (t. ex. fornry. taska, ry.
toska 'sorg, svårmod' > estn. tusk -a 'vånda, grämelse; missnöje, oro') och
likaledes räknar bort de 5 fall där en estnisk i-stam sammanställts med ett ryskt
ord med utljudande muljerad konsonant (t. ex. ry. pee 'ugn' > estn. päts -i
'bakugn; brödkaka, lev'), kvarstår en klar dominans för a-stammarna. I stort sett
samma proportioner mellan antalet a- och i-stammar gäller för övrigt också för
de ryska lånen i finska skriftspråket: 51 % av de inlånade ryska nomina är
a-stammar medan 28% är i-stammar (Plöger 1973:288). Plöger pekar också på att
i-stammarna i finskan till övervägande delen är yngre lån (Plöger 1973:285), ett
förhållande som Vilhelm Thomsen på sin tid också konstaterat för de germanska
lånordens vidkommande: »I almindelighet er denne endelse, navnlig det finske -i
(et -in), et sikkert tegn på, at lånet hOrer ffi den yngre gruppe» (Thomsen
1869:71).
Av det ovanstående kan man dra slutsatsen att i ännu på 1200-talet inte var den
dominerande stamvokalen i estniskan, förmodligen inte heller i finskan. Eftersom estniskan vid denna tid ännu hade vokalharmoni och sålunda var betjänt av
en i vokalharmonins hänseende neutral eller tolerant vokal i stamslut, började
i-stammarnas antal att stadigt tillta. En starkt bidragande orsak till i-stammarnas
uppsving var uppenbarligen det sedan 1200-talet ökande och mycket omfattande
tyska och svenska inflytandet. Många tyska och svenska ord som lånades in i
estniskan slutade i det långivande språket på -e, och anslöt sig i målspråket till
i-stammarna, t. ex. lågty. wachte > estn. vaht -i 'vakt', lågty., nysv. rike > estn.
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riik -i 'rike', nysv. stycke > estn. tiikk -i 'kanon'. Samma integreringsmönster
gäller också flertalet svenska ord med utljudande -e som upptagits av Åbofinskan, t. ex. sv. möte > fiÅ möötti 'möte', sv. passagerare > fiÅ pasiseerari
'passagerare, resande', vilket återspeglas i det faktum att e-stammarna i Abofinskans svenska lånordsbestånd endast omfattar en handfull ord. De inlån där
stamslutande i beror på källspråksvokalismen banade tydligen vägen för i-stammarnas vidare expansion, som så småningom ledde till dessas monopolställning i
finskan och estniskan, detta trots att vokalharmonin sedan under loppet av 1300och 1400-talen gick förlorad på större delen av det nordestniska området.
I inledningen till kapitlet om de svenska inlånens semantiska anpassning slår
författaren fast att kontakterna mellan svensk- och finsktalande i Åbo varit så
intensiva och långvariga, att inlån återfinns på vardagslivets alla områden. De
betydelseförändringar som de svenska inlånen undergått då de upptagits i Åbofinskan beskrivs ingående i särskilda avsnitt om betydelseövergångar (av vilka
ett tjugotal fall inte beror på det svenska originalordets polysemi, utan tycks ha
uppstått på finsk botten, exempelvis fiÅ förskotti 'föräktenskapligt barn'), kontaminationer (såsom sv. filur x halunk > finlsv. filunk > fiÅ filunk(k)i 'klipsk,
smart människa', används även som adjektiv), betydelseutvidgningar (t. ex. sv .
brygga (öl) > fiÅ prykätä 'bereda dryck; brygga öl') och inskränkningar (som fiÅ
halspanta 'halsrem (på hund)'). Kapitlet avslutas med en analys av inlånens
konnotationer, dvs, kvantitativa betydelseförändringar. Författaren framhåller
här att en del av de uttalsvarianter som somliga svenska inlån i Åbofinskan
uppvisar till en viss grad kan bero på att olika svenska former lånats in var för
sig, exempelvis en finlandssvensk och en uppsvensk. Men hon menar även att de
associationer som i finskan redan förefintliga likljudande och betydelsemässigt
närliggande ord väcker också kan dra sitt strå till stacken. Som exempel på
denna växelverkan anförs (s. 322) Åbofinskans varianter remste(e)rata, rumste(e)rata, rymste(e)rata, romste(e)rata, römste(e)rata 'stimma, stoja; väsnas (i
berusat tillstånd)', som kan förklaras utifrån å ena sidan de svenska formerna
rumstera och romstera, och å den andra finskans verb remuta 'stoja, skråla,
väsnas; ruckla, rumla', romuta 'bullra, skramla, slamra, skrälla, väsnas', rum uta
'bullra, slamra, skramla', tymytä 'bullra, braka; stoja, larma, väsnas', römytä
'bullra, larma, gny'.
Avslutningsvis några tekniska anmärkningar. I texten hänvisar Grönholm till
exempelvis Ringbom 1980 (s. 28), men i litteraturlistan finner man endast Ringbom 1981. Ingen större skada är i detta fall skedd, eftersom det är det enda verk
av Ringbom som anförs. Men på de två följande sidorna finner man hänvisningen
Paunonen 1980 samtidigt som litteraturlistan upptar två verk av Paunonen från
detta år. Av sidangivelserna kan man sluta sig till att det är Paunonen 1980b som
hänvisningen på s.29 avser och Paunonen 1980a på s.30. Att läsaren skall
behöva ödsla energi på sådant detektivarbete är irriterande, inte minst därför att
det innebär ett avbrott i läsningen. Som recensent skulle man naturligtvis helst
vilja låta sådana olycksfall i arbetet passera utan kommentar, om det inte vore
för att de tyvärr visar sig vara lite väl ofta förekommande: Heinricius 1915 i
stället för 1914(?) på s. 12, Karsten med till synes felaktigt årtal (1933) på s. 12,
Sivula 1980 i stället för 1986 på s. 14 (men i så fall stämmer inte sidangivelsen
som ges i texten med litteraturförteckningens sidor; förmodligen har Sivula 1980
fallit bort i litteraturförteckningen), Haugen 1975 i stället för 1976 på s.253,
Rytkönen 1936 i stället för 1937 på s. 299. Värre är dock det förhållandet att
några av de författare och/eller verk som Grönholm hänvisar till i texten inte står
att finna i litteraturlistan, exempelvis Pamp 1971 på s.9 (förmodligen avses
Svensk språk- och stilhistoria, Lund), Airila 1946 på s. 211, Paunonen 1973 på
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s. 262, Giovannuccio 1978 på s. 282, Regnel 1974 på s. 288 (eventuellt avses
Regna 1971), Koski 1967 på s.290, 291 och 317, Leech 1977 på s.291, Gauger
1979 på s.319 (kanske tryckfel för Gauger 1970).
De ovan redovisade randanmärkningarna berör främst utanverket och förtar
inte alls intrycket av ett i övrigt väl utfört arbete som dessutom utan vidare måste
sägas vara synnerligen välkommet. De tekniska missarna kan ju lätt avhjälpas i
det som jag skulle vilja ta för givet följer, nämligen en översättning till ett språk
som gör verket tillgängligt för de nordister och andra intresserade på denna sida
om Ålands hav som inte besitter kunskaper i finska.
Raimo Raag
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SUMMARY
In her doctoral thesis Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa (Swedish loanwords in Turku dialect'), Maija Grönholm investigates the phonological, morphological and semantic adaptation of Swedish loanwords in the urban variety of
Finnish as spoken in Turku, the former capital and now the second largest city in
Finland. The material forming the basis for the study consists of specimens of
Turku Finnish speech collected by the author herself, and records from archives
in Turku and Helsinki. Half of the 1,400 loanwords presented in the study have
never been etymologized before, and many earlier etymologies are further
investigated. Only 5% of the Swedish loanwords recorded in Turku occur solely
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Ann-Marie Ivars, Närpesdialekten på 1980-talet. Helsingfors 1988. 270
s., ill. (Skrifter utgivna genom Svenska litteratursällskapet i Finland. Nr
552. Studier i nordisk filologi utg. genom Lars Huldbz. 70.) ISBN
951-9018-47-6. ISSN 0356-0376 och 0039-6842.
Kristina Nikula, Om närpesdialekten. Språket i kommunfullmäktige och
Ordspråk och talesätt. Vasa 1988. 115 s., ill. ISBN 952-90020-0-9.
De första dagarna i juli 1981 firade Närpes sitt 650-årsjubileum. Det kändes
ganska märkligt för en rikssvensk — om än med några mycket avlägsna rottrådar i
den österbottniska jorden — att vara med om evenemanget med allt vad det
innebar: jubileumsmiddagen i skolcentret, musiken i kyrkan, lunch-»stuvningen»
tillsammans med flera tusen andra efter söndagens högmässa och det följande
»huvudfestet» i det fria med tal och uppträdanden av olika slag. Största intrycket
gjorde nog ändå Närpes' teaters föreställning i Öjskogsparken. Och det var inte
bara »vräidin», den vridbara åskådarläktaren — i sig ett tekniskt underverk — som
stannade i minnet. I naturen runt omkring utspelades scener ur Närpes' historia,
från den grå forntiden till den dag då »Kaskö bässin» — tåget — tuffade in på
scenen. Och allt försiggick naturligtvis på »närpes», en dialekt som, även för den
som i likhet med anmälaren var någotsånär påläst i förväg, stundom tedde sig
ganska svårbegriplig.
I samband med jubileet beslöt Närpes' kommunfullmäktige att bevilja medel
för en undersökning av det moderna närpesmålet. De första resultaten har
nyligen presenterats i en gedigen bok, Närpesdialekten på 1980-talet, skriven av
Ann-Marie Ivars, biträdande professor i nordiska språk i Helsingfors. Hon har
själv växt upp i Närpes och hennes egen förtrogenhet med dialekten borgar för
ett gott resultat.
Närpesdialekten beskrevs första gången redan 1878 av A. 0. Freudenthal.
Hans arbete har emellertid aldrig nått en bredare publik, eftersom det är skrivet
på tyska. Ivars' bok är på ett helt annat sätt tillgänglig, även om den kräver ett
visst mått av förkunskaper. Framställningen har lagts upp som en jämförelse
med Freudenthal. Mot den bakgrunden påvisas vad som försvunnit ur dialekten,
vad som är livskraftigt och vad som är nytt.
Termen närpesdialekten används övergripande om de olika sockenmål som
talas i det nutida Närpes' storkommun: förutom närpesmål (i Närpes och Övermark) också pörtommål och korsnäsmål. De tre språkarterna har mycket gemensamt men skiljer sig åt i vissa avseenden. Redogörelsen bygger på 32 timmars
inspelning med lika många sagesmän, hälften av vardera könet och geografiskt
och åldersmässigt någorlunda jämnt fördelade. Utskrifter av 21 av dessa timmar
utgör underlaget för beskrivningen. Om det i de 1 324 sidorna utskriven text
någon enstaka gång skulle fattas belägg, kan Ivars supplera denna brist ur egen
fatabur.
Boken omfattar, inklusive ordlista, källförteckning och bilagor, 270 sidor,
fördelade på sju kapitel. De två längsta, Ljudlära resp. Formlära, upptar tillsammans gott och väl halva utrymmet, vilket visar var författaren lagt huvudvikten i
framställningen. Dessutom finns ett fylligt inledningskapitel som bl. a. beskriver
bygden och dialektens ställning, en kort redogörelse för närpesmålets uppkomst,
en samling språkprov, ett avsnitt om ordförrådet och en sammanfattning. Kapitlen har tyvärr inte numrerats, trots att det i texten hänvisas till kapitelnummer.
Man lägger märke till att det förhållandevis omfångsrika avsnittet om verben
fått inleda formläran i stället för — som traditionellt — substantiven. Här görs
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fortlöpande jämförelser med Hummelstedts och HuldUs verbstudier. Närpesmålets säregna pronomenbruk ägnas lika stort utrymme som verben.
Syntaxen har inte fått något eget kapitel. Här och där i formlärekapitlet finns
dock inströdda viktiga syntaktiska anmärkningar, t. ex. ett intressant avsnitt om
bruket av substantivets bestämda form (vilket — i förhållande till riksspråket — i
»närpes» liksom i norrländska mål är »överdrivet»), om adjektivsammansättningar och om vissa pronomens syntax. I avsnittet om demonstrativa pronomen
kan jag inte underlåta att efterlysa en hänvisning till Vidar Reinhammars avhandling Pronomenstudier; den innehåller åtskilligt material från Närpes.
Ett syntaktiskt drag som inte berörs av Ivars är bruket av så i exempel som
Männ farfar så va skomakar (s. 175), (vad man minns från barndomen) så e
blommår (s. 180). För en rikssvensk är detta drag mycket påfallande.
Författaren är generös med språkkartor (21 st.). De flesta visar fenomen inom
ljudläran men några illustrerar också formella företeelser. Beträffande de senare
inskränker hon sig till förhållandena i Finland men de kartor som visar ljudutvecklingar omfattar i åtskilliga fall hela Norden. Det är i regel schweizaren Oskar
Bandles kartor som återges. Någon gång synes de ha reviderats för finlandssvenskt vidkommande. De eventuella fel som vidlåder kartorna på rikssvenskt
område står däremot kvar. Det gäller t. ex. karta 16, utvecklingen av gammalt
ho-. Uttalet med initialt w-, allmänt i övre Norrland, har där fallit bort.
Vissa fall av variation i dialekten åskådliggörs i en tabellbilaga. Variationen
tycks i första hand vara geografisk (målen i Töjby och Pörtom avviker inte så
sällan från resten av kommunen) men i någon mån också åldersbetingad. Den
sociala och könsrelaterade variationen torde vara ganska liten.
Närpesmålet kännetecknas av både arkaismer och novationer. I redogörelsen
för dialektens uppkomst ger Ivars en översikt av dessa (s. 49-52) och konstaterar
att målet har ett ålderdomligt uttal, medan däremot ordböjningen är påfallande
modern. Kasusböjningen är förenklad. De exempel på »levande dativbruk» i
svenska dialekter hon i det sammanhanget citerar (s. 53) ur min avhandling om
dativbruket vid verb är mindre väl valda, eftersom dativen i dessa exempel är
sekundär.
Adverbet sjenn 'här' återfinns både bland arkaismerna och bland novationerna. Brytningen i ordet härrör från runsvensk tid och kunde kanske hellre — med
Karl-Hampus Dahlstedts term — definieras som en relativ arkaism. Termen
kunde vara tillämplig också på uttalet kv- för gammalt ho- och på explosivt uttal
av g i t. ex. varg och talg. Dessa båda uttal är strängt taget novationer men
anförs av Ann-Marie Ivars som arkaismer, vilket de ju är i förhållande till
riksspråkets uttalsformer. Uttalet sj- för gammalt hj- och kv- för hv- förekommer
i Närpes, medan Töjby och Pörtom fått j- resp. v- som i riksspråket.
Närpesmålet karakteriseras i stor utsträckning av diftonger. Det är emellertid
bara en liten del av dem som kan anses vara ursprungliga. Vid sidan av äldre
uttal som stäin, väit etc. kan påträffas stie:n, vie:t o. d., som alltså innehåller en
sekundärt diftongerad monoftong. Fornspråkets au- och ey-diftonger har i viss
mån sammanfallit i ett öi, vilket — på samma sätt som äi — ofta monoftongerats
och återigen följt med i den yngre diftongering som drabbat de flesta långa
vokaler. Ex.: yö:ga, dyö:d, dryö:m. »Den gamla öi-diftongen» som Ivars talar
om, motsvarar två olika ursprungliga diftonger i exempelvis höij och gröit.
Fornspråkets au tycks på 1980-talet leva kvar — som öu — främst i preteritumformer av andra klassens starka verb (böud, fröus, smöug etc.), dock inte i söder,
där monoftongering inträtt. Den till synes »normalaste» utvecklingen av au kan
beskrivas au>öu>öi>ö>yö; på halva vägen har au — enkelt uttryckt — slagit följe
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med ey, så att de i modernt närpesmål bara i undantagsfall hålls åtskilda. Strängt
taget finns det numera inte särskilt mycket kvar av fornspråkets fallande diftonger, möjligen med visst undantag för ej (äi i Närpes). Ivars konstaterar också
(s. 79) att de gamla diftongerna lever kvar »endast delvis». I senare tid uppträdande fallande diftonger av långt i, o, u och y kommer måhända att medverka till
att framtidens närpesmål, liksom gotländskan, diftongerar alla långa vokaler
utom a.
Inströdda språkprov illustrerar på ett utmärkt sätt de språkliga företeelser som
behandlas. Proven återges med en förenklad ljudbeteckning som är lätt att förstå
och de bidrar i hög grad till att levandegöra och lätta upp framställningen. Det är i
språkproven man kommer närpesborna inpå livet. Också i listan över nyord i
dialekten återspeglas det moderna Närpes' liv i helg och söcken i ord som
hälsocentral, medikalvaktmästare, jockeydans (motsv. Sveriges discodans) och
rinkbandy vid sidan av exempelvis pälsdjurskonsulent, päronmaskin och tomathus. Påverkan från finskan lyser nästan helt med sin frånvaro, medan däremot
ett och annat ord följt med närpesbor som återvänt från Amerika, t. ex. mina
'gruva' (och den förträffliga sammansättningen minsot 'silikos') och turnipsa
'rova'.
Också andra ord känns ganska främmande för en svensk väster om Bottenhavet, t. ex. bädda 'trädgårdssäng', ped (neutrum!) 'cykel' med verbet peda.
(Även velociped är medtaget bland nyorden, men det torde knappast vara
särskilt frekvent.) I några fall saknar jag en översättning, t. ex. beträffande
dejour — vilket dock får sin förklaring under natt- — och villkor. Drillflicka får nog
förutsättas vara bekant av de flesta, även om det saknas i gängse ordböcker. (I
Svenska språknämndens Nyordbok från 1986 finns det dock upptaget.) Den
betydelse som anges för svansa gör mig inte mycket klokare och fanflykting, som
ges som översättning till desertör, har för rikssvenska öron en mycket ålderdomlig och högtidlig klang.
I Närpes är dialekten det naturliga talspråket i de flesta sammanhang. Den som
benskar, dvs. talar »fint», placerar sig i viss mån utanför gemenskapen. Dialektens ställning tycks rentav vara starkare nu än för några årtionden sedan. Så
länge den har en uppgift som vardagsspråk och »så länge den fungerar som
bärare av den lokala och den personliga identiteten ... kommer den sannolikt att
bestå», menar Ivars (s. 39).
I det korta sammanfattningskapitlet (s. 240-245) ges en översikt över de språkliga förändringar som kunnat iakttagas. De indelas i två grupper: inomdialektala,
spontana förändringar och sådana som beror på riksspråkspåverkan. Ann-Marie
Ivars ser de förra som ett vittnesbörd om dialektens livskraft och förmåga att
förnya sig och i förlängningen som ett tecken på dess förmåga att överleva.
Riksspråkets inflytande är mindre än vad hon hade väntat sig. På längre sikt kan
dock de talrika riksspråksorden bli ett hot mot dialekten. Här borde enligt Ivars
någon form av dialektvård sättas in. Vilken effekt en sådan skulle få, skulle visa
sig, när beskrivningen av 2080-talets närpesmål förhoppningsvis publiceras.
Ann-Marie Ivars' bok ger inte bara ett gediget utan också ett sympatiskt och
förtroendeingivande intryck. Hon är så att säga fast rotad i sitt material och drar
aldrig några förhastade slutsatser. Till bokens värde bidrar också många trevliga
fotografier — med bildtexter på »närpes». Närpesborna är att gratulera till att ha
fått sitt språk dokumenterat på detta sakkunniga sätt. På ett annat plan kommer
Ivars' arbete att få stor betydelse inte bara för svensk dialektologi utan också för
nordisk språkforskning i vidare bemärkelse.
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Ungefär samtidigt som Ann-Marie Ivars' bok nådde Svenska landsmåls redaktion, utkom ytterligare ett arbete om närpesdialekten, skrivet av en annan
kvinnlig nordist med rötter i Närpes, Kristina Nikula. Också hennes arbete ingår
i det forskningsprojekt som initierades i samband med jubileet 1981. Av Nikulas
presentation av projektet vid dialektologkonferensen i Vasa 1982 (Folkmålsstudier 28, 1983, s. 195-197) framgår att hon från början avsåg att arbeta dels med
närpesmålets grammatik, dels med vad hon kallade »folklig berättarteknik».
Den bok som nu publicerats, innehåller planenligt en beskrivning av dialekten,
omfattande 53 av de sammanlagt 115 sidorna. Huvudvikten läggs som hos Ivars
vid uttal och — framför allt — ordböjning. Redogörelsen bygger uppenbarligen på
författarens eget språk. Några längre språkprov anförs inte. I syfte att göra sin
beskrivning lättillgänglig för allmänheten undviker hon i görligaste mån besvärliga facktermer. Hon talar t. ex. om in-ord, en-ord och e-ord i stället för om
maskulinum, femininum och neutrum.
Jag har inte sett det som min uppgift att anställa några direkta jämförelser
mellan de båda böckerna men noterar exempelvis att Nikula utan reservationer
hävdar att närpesmålet bevarat fornspråkets tre diftonger (s. 13), något som
näppeligen styrks av hennes material. Som bestämd fristående artikel ansätter
hon pronomina hisin, hison och hittje (s. 42f.), medan Ivars har hande, honde
och hede (s. 157; jfr dock s. 176 ang. gammalt hin, hen, he). Frågan är om det kan
anses helt korrekt att på detta sätt kalla den åsyftade funktionen hos de demonstrativa pronomina för artikel.
Ivars sätter på ett förtjänstfullt sätt in närpesmålet i ett större dialektgeografiskt sammanhang; Nikula avstår helt från det.
Av delprojektet om den folkliga berättartekniken presenteras bara en specialundersökning, 36 sidor lång, om ordspråk och talesätt i 1980-talets Närpes. Det
har blivit en populär och intressant läsning — inte bara för närpesbor.
Resten av Kristina Nikulas bok upptas av ett kapitel om språket i kommunfullmäktige. Det hävdas ju stundom att närpesmålet är gångbart i alla sammanhang,
även officiella. Språket i kommunfullmäktige kan dock bäst karakteriseras som
mer eller mindre dialektalt påverkad högsvenska, något slags »halvbetär» (eg.
'halvbättre'), dvs. utjämnad dialekt. Ledamöterna synes eftersträva en
högsvensk språkform. Närpesmålet slår ganska sällan igenom i ordböjningen,
oftare i ordförrådet och allra mest i uttalet, där framför allt (den sekundära)
diftongeringen, apokopen och kortstavigheten gör sig gällande. Det kortstaviga
uttalet är emellertid inte enbart ett utslag av dialekt; det förekommer ju också i
det finlandssvenska högspråket.
Ytterst litet material presenteras, bara prov på två olika talares språk. Vanliga
dialektmarkörer, åtminstone i deras yttranden, tycks vara t. ex. infinitivmärket
ti, je 'är', (h)e 'det', it! 'inte' och tjockt 1 för rd.
Nikula konstarerar att ordförandens språk har stor betydelse för »talnivån» i
fullmäktige och hon diskuterar också det eventuella inflytandet av När-TV:s
intåg i sammanträdessalen. Hon menar att TV:s närvaro inte nämnvärt påverkat
språket. Däremot är det möjligt att den haft följder för själva argumenteringen.
Det material hon bygger på är dock ytterligt begränsat och det är med stora
förbehåll hon drar sina slutsatser.
Innehållet i Nikulas bok är, som framgått av det ovan sagda, mycket heterogent. Ändå är den utan tvivel det för närpesborna i gemen lättillgängligare av de
två aktuella verken. Den är med sin stora, lättlästa stil och sina illustrationer
typografiskt mycket tilltalande men misspryds tyvärr av en del korrekturfel.
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Trots sin ambitiösare uppläggning, lämpad för en mer skolad läsekrets, har
också Ivars' bok åtskilligt av intresse att erbjuda den »vanliga» närpesbon. Jag
tänker då i första hand på alla språkprov, där han kan känna sig hemma. Också
kartorna medverkar på ett pedagogiskt sätt till att konkretisera innehållet.
Närpesborna bör känna stolthet över att ha ratt sitt språk så grundligt genomlyst.
Det är inte många bygdemål som rönt sådan uppmärksamhet.

Maj Reinhammar
SUMMARY

The Swedish dialect of Närpes in the Österbotten province of Finland was first
described in 1878 in a dissertation in German by A. 0. Freudenthal. Just over a
century later, in connection with Närpes' 650th anniversary in 1981, a project
was started with the aim of describing the modern dialect of Närpes. The first
results of this work have recently been published. Of the two books reviewed
above, Ann-Marie Ivars' Närpesdialekten på 1980-talet ('Närpes dialect in the
1980s') is on the more ambitious scale. Her description is based on 32 hours of
recordings with as many informants, of varying age and from different parts of
the Närpes district. Ivars grew up with the dialect as her mother tongue, and
sometimes, where necessary, she draws on her native speaker's intuition for
additional material.
The main emphasis in the book is on phonology and morphology, but the
chapters dealing with these subjects also include frequent references to syntactic
features. The author places Närpes dialect in a wider dialect geographical
context, illustrated by 21 dialect maps.
Numerous examples, reproduced in a simplified, readily understood transcription, make for a more concrete account. It is these examples, and the list of new
words in the dialect, that enable the reader to get to know the people of Närpes.
Photographs captioned in dialect make the book even more readable.
This book will prove of importance not only to Swedish dialectology, but also
to Scandinavian linguistic research in general.
Another book published at about the same time is Om närpesdialekten. Språket i
kommunfullmäktige och Ordspråk och talesätt ('On the Närpes dialect. The
language of the municipal council and Proverbs and sayings'), written by another
woman scholar of Scandinavian languages with her roots in Närpes, Kristina
Nikula. As the title suggests, this book deals with a diversity of subject matter.
Its description of the dialect appears to be based on the author's own language.
The language used by Närpes' local councillors can best be described as formal,
standard Swedish with dialectal elements. The account given is based on an
extremely limited corpus, and Nikula is very cautious in the conclusions she
draws. The section on proverbs has popular appeal, and as a whole Nikula's
book will be more readily accessible to the average Närpes reader than Ivars'.

Jade Bondevik (red.), Frå smått tul stort. Nordistikk i Bergen gjennom 70
år. Eigenproduksjon nr. 33. Bergen 1988. 196 s. ISSN 0800-5397.
År 1918 utnämndes den förste professorn i »vestlandsk dialektforskning» vid
Bergens Museum, som senare blev Universitetet i Bergen. Vid Nordisk institutt
har man valt att hugfästa professurens 70-årsjubileum med en liten skrift, som
beskriver de fem första innehavarnas vetenskapliga gärning.
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Professuren har bytt namn flera gånger och har numera den mer övergripande
rubriken »professorat i norsk målvitskap». Inom Nordisk institutt bedrivs också
litteraturvetenskaplig undervisning och forskning. De ämnesmässiga intressena
har varit vittfamnande och under det expansiva sjuttiotalet fick Nordisk institutt
ett par avläggare: Etno-folkloristisk institutt och Teatervitskapleg institutt.
Men institutets framväxt gick verkligen »frå smått». Ända fram till 1939 var
professorn ensam tjänsteman. Då anställdes en dam som kontorshjälp åt Gustav
Indreb0. (Denne har i annat sammanhang ägnats en utförlig biografi av Kjell
Venås.) Enligt redaktörens förord har institutet i dag en imponerande personalstyrka på uppemot 40 personer, däribland — såvitt framgår av bokens avslutande
lista över anställda — inte mindre än fem professorer.
Jarle Bondevik och Bjarne Fidjest01 skriver om den förste innehavaren av den
jubilerande professuren, Torleiv Hannaas (professor till 1929), Jarle Bondevik
och Oddvar Nes om Gustav Indreb0 (1930-42), Helge Sand0y om Olai Skulerud
(1944-51), Egil Pettersen, innehavare av professuren sedan 1971, om Mikjel
SOrlie (1952-58) och Oddvar Nes om Per Thorson (1959-69). Artiklarna avslutas
med fylliga bibliografier till glädje och nytta för alla som intresserar sig för
nordiska språk i allmänhet och för norska i synnerhet.
Redogörelserna har långt ifrån fått karaktären av äreminnen. De bjuder en
ingående, stundom delvis ganska kritisk granskning av resp. professors produktion och verksamhet. Det märks kanske särskilt tydligt i avsnittet om Skulerud.
Med nutida mått är Skuleruds vetenskapliga metod naturligtvis otillräcklig. Han
var framför allt materialsamlare i stor skala. Materialet redovisades i detalj men
det användes knappast för några synteser eller slutsatser. Skulerud blev egentligen sällan riktigt färdig; hans arbeten innehåller ofta en rad tillägg, som inte
kunnat inarbetas i det övriga. Bibliografin innehåller inte heller särskilt många
nummer.
Hävdatecknaren Sand0y ger trots sitt moderna perspektiv Skulerud erkännande i många detaljer. Denne synes ha varit en fridsam man, varmt religiös och
aktivt kristen. Företrädaren Indreb0, som väl kan anses som bjässen bland de
beskrivna professorerna, var betydligt stridbarare, något som framgår också av
hans bibliografi, den mest omfattande av de fem. Han engagerade sig bl. a.
häftigt i målstriden, där han en tid framstod som den främste i den nynorska
falangen med Seip som sin argaste vedersakare. Publiceringen av Seips Norsk
språkhistorie til omkring 1370 gjorde att Indreb0 kände sig uppfordrad att skriva
en nynorsk »motbok», Norsk målsoga, som blev hans största verk och som inte
kom ut förrän efter hans död. Indreb0 angrep också SOrlie genom att beskylla
denne för att ha gått Bergens kommuns ärenden, då han skrev sin avhandling om
härledningen av namnet Bergen.
Både SOrlie och Thorson sökte den tjänst som Skulerud erhöll. De kom senare
båda att i tur och ordning efterträda honom. För Thorson innebar utnämningen
slutet på en lång kamp för att nå en akademisk ställning. Det låg honom länge i
fatet att han en gång karakteriserat auktoriteten Seip som »målmannen» som
svek sina ideal och blev »riksmålsmann». Thorson var ursprungligen anglist —
han hade disputerat på en avhandling om skandinaviska inslag i engelska dialekter — och hans högsta önskan var att bli professor i engelska i Oslo, ett mål som
han alltså aldrig nådde. (Tjänsten gick efter många skandalartade turer så småningom till svenskan Asta Kihlbom.) Han var snar att gå in i polemik med sina
konkurrenter, något som tog mycken tid och kraft i anspråk. Han orkade därför
aldrig fullfölja den andra delen av sin avhandling. Nes redogör utförligt för
Thorsons vetenskapliga arbeten; han inte bara refererar, han värderar och kritiserar.
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Nordistprofessorerna i Bergen riktar naturligt nog sitt forskningsintresse mot
det egna landets språk och i vissa fall längre mot väster. Den förste, Hannaas,
ägnade sig exempelvis i stor utsträckning åt norrön filologi och översättningsverksamhet. SO-lie var en framstående kännare av färöiska och Hannaas gjorde
också stora insatser för att sprida kännedom om färöisk litteratur. Hans ansträngningar för att i Norge få till stånd en professur för Jakob Jakobsen
misslyckades emellertid. Thorson kom i sin vetenskapliga produktion också in
på nor.
Den ende som över huvud taget funnit anledning att syssla med svenska
förhållanden är Skulerud, som vistades som stipendiat i Uppsala våren 1907. Ett
resultat härav blev en kort uppsats »Nogle bemerkninger om Oredialekten i
Dalarne», där han på grundval av drag i ljudläran fastslår att målet i Ore är
närmare besläktat med ovansiljansmålen än med de sydliga granndialekterna i
Boda och Rättvik.
Boken avslutas med en förteckning över utexaminerade »hovudfags- og magistergradsstudentar» vid Nordisk institutt från 1953 till 1988, sammanlagt drygt 560
stycken. Från 1-2 per termin under de första åren ökade antalet på 1960- och
1970-talet och synes ha nått sin kulmen 1975-77, då genomsnittet närmade sig 25
examina per termin — ett aktningsvärt resultat. Under 1980-talet har det skett en
tillbakagång till de låga siffror som rådde före 1960-talets mitt. De senaste
terminernas examina kan räknas på ena handens fingrar. Den första kvinnan
uppträder inte förrän 1963 och männen är i majoritet hela tiden, även om antalet
kvinnor under 1980-talet — i takt med att examinationen minskar — börjar närma
sig hälften. Låt oss hoppas att den jämna könsfördelningen skall bestå men att
den nedåtgående examenstendensen skall vända, så att den bergensiska nordistiken inte återgått till »smått», när det är dags att fira nästa jubileum!
Boken är framställd med institutets egna tekniska resurser och produkten får —
trots en del mindre skavanker i typografin — klart godkänt betyg. Den innehåller
mycken värdefull information och erbjuder på köpet åtskillig nöjsam läsning.
Skriften kan, menar redaktören Jarle Bondevik, betraktas som ett förarbete till
institutets historia och som ett bidrag till nordistikens vetenskapshistoria.
Maj Reinhammar

SUMMARY
To commemorate the creation seventy years ago of Bergen's chair of Norwegian
philology (originally called the chair of 'West Norwegian dialect research'), the
University's Department of Scandinavian Languages and Literature has published a book presenting the first five holders of the post and their scholarship.
The title Frå smått tul stort ('From small beginnings') alludes to the fact that,
until 1939, the professor was the Department's only member of staff. In the
1970s, the expanding department produced two offshoots, the Department of
Folkloristics and Regional Ethnology and the Department of Theatre Research.
The reader is introduced to five mutually very different personalities: Torleiv
Hannaas, Gustav Indreb0, Olai Skulerud, Mikjel SO-lie and Per Thorson. The
authors offer an in-depth and at times fairly critical scrutiny of each professor's
work and writings. Each section concludes with an exhaustive bibliography.
This book can be viewed both as a preliminary study for a history of the
Department and as a contribution to the history of scholarship in Scandinavian
languages and literature.
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Nils-Erik Hansegård, Språken i det norrbottensfinska området. Arbetsrapport 3:1988. Lärarutbildningarna. 345 s. Utgiven av högskolan i
Luleå 1987.
Den rapport som är föremål för denna recension ingår i det tvärvetenskapliga
forskningsprojektet Kulturkontakter och förändringar på Nordkalotten. Dess
syfte är att studera utvecklingen av relationerna mellan olika kulturella grupper
på Nordkalotten och att se hur denna utveckling återspeglas i dagens situation.
Arbetet handlar om språkliga kontakter och språkförändringar i den finsktalande
delen av Norrbotten. Huvudämnet är främmande inflytande på finska och samiska. Svenskan behandlas mera översiktligt. Arbetet har nära anknytning till
författarens tidigare verk om interferens, t. ex. Tvåspråkighet eller halvspråkighet (1968), som behandlar tornedalsfinnars språkliga kompetens. Han är även väl
förtrogen med jukkasjärvisamernas språk och kultur, vilket framgår t. ex. av
doktorsavhandlingen Recent Finnish Loanwords in Jukkasjärvi Lappish (1967)
och av verket The Transition of the Jukkasjärvi Lapps from Nomadism to
Settled Life and Farming (1978). Hansegård är således väl lämpad för den uppgift
han förelagt sig.
Med uttrycket »det norrbottensfinska området» avser Hansegård den del av
Norrbotten där finska talas. Norra Sveriges finskbygder förknippas ju vanligen
med Tornedalen men det ger ingen riktig bild av finskans geografiska utbredning.
Till de norrbottensfinska (fiNb) dialekterna hör både tornefinska och gällivarefinska (fiG). Den samiska som talas i området kallas för tornesamiska och inkluderar underdialekten i norra Gällivare. Hansegårds metod att med standardspråken
som bas redogöra för dialekterna inom undersökningsområdet ger arbetet en klar
struktur. I kap. 1 ges en allmän bakgrund, vilken åtföljs av en språklig inledning i
nästa kapitel. Där redogör författaren för allmän språkteori samt presenterar de i
området talade språken. I kap. 3 beskrivs dessa språks standardvarianter, och
främmande inflytande skildras utförligt. Det rör sig huvudsakligen om en jämförelse mellan de samiska och finska standardspråken med sidoblickar på det
svenska. Sista kapitlet behandlar dialekterna i området.
Norrbottensfinskan skiljer sig från standardspråket (fiSt) genom ett rikare
fonemsystem med bl. a. längre konsonantgrupper samt, enligt vad författarens
stickprov (s. 223) visar, färre avledningar och sammansättningar. Påverkan i
ordförrådet är dock arbetets huvudtema. Norrbottensfinskan kännetecknas av
svenska lånord och ett stort antal terrängbeteckningar men avviker inte från
standardfinskan så mycket att kommunikativa svårigheter uppstår (s. 225). Ett
norrbottensfinskt lexikon som är under utarbetande kommer förhoppningsvis att
ytterligare belysa dessa frågor. Mest utsatta för samisk påverkan tycks de
gällivarefinska dialekterna ha varit (s. 290f.). Detta gäller särskilt fonologin. Det
samiska och svenska inflytandet kan dock verka i samma riktning. Bl. a. kan
bortfall av vokalharmoni fiG tääla, fiSt täällii 'här' ha orsakats både av samisk
och av svensk påverkan. I de övriga underdialekterna har vokalharmonin bevarats och tillämpas ofta av finskdominerade talare i lånord, t. ex. sv. stryka > fiNb
tryykätä (s. 301). Den nutida starka svenskdominansen yttrar sig särskilt i att de
svenska ord, som förekommer i norrbottensfinskt tal, av den yngre generationen
inte anpassas till finskan utan uttalas som i svenskan (s. 295 f.).
Tornesamiskan är delad i en mängd underdialekter och därmed splittrad.
Författaren är mest förtrogen med den variant som talas i Jukkasjärvi (1pJu),
varför han låter denna utgöra basen för beskrivningen av tornesamiskan. Jukkasjärvisamiskan har integrerat svenska och norska lånelement, men framför allt
10-899055 Sv. landsmål
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finska. Förekomsten av finska ord i tomesamiskan har dokumenterats redan från
1600-talet. De flesta nyare finska lånord i samisk kontext uppvisar ett eller flera
karaktäristiska drag som strider mot det samiska ljudsystemet, t. ex. 1pJu sähkö
med bevarad vokalharmoni (s. 255f.), men har oftast samma böjning som inhemska ord.
Finskans påverkan på samiska är i avtagande medan den svenska enligt
författaren däremot pågår för fullt såväl i tornesamiskan som i norrbottensfinskan (s. 228). Numera har svenskan intagit ställningen som dominerande språk.
Förutom svenska ord och uttryck har samiskan talrika citatlån och översättningslån, t. ex. 1pJu råkkadit ålgus 'bygga ut (älvar)' och bar' gat bajås 'upparbeta (radioaktivt avfall)' (s. 263). Svenska lånord har upptagits direkt eller förmedlats av finskan. Ibland ersätter ett svenskt citatlån ett motsvarande finskt
(s.264), ibland används de parallellt, t. ex. 1pJu säkert eller vär'mästi, fiSt
varmasti (s. 274). Därav drar författaren den intressanta slutsatsen att jukkasjärvisamema i stor utsträckning tillämpar norrbottensfinskans sätt att integrera
svenska ord (s. 276). I samiskan fanns redan färdiga mönster för integrering av
finska lån och när den finska dominansen ersattes av den svenska tillämpades
dessa mönster på svenska inlån. Även svenska lånord tenderar att behålla sin
svenska språkdräkt (s. 283) men anpassas vanligen till samisk böjning. Ett av
kännetecknen för jukkasjärvisamiskan är att det är, för att använda författarens
ordval, »hemtamt» att blanda in svenska och finska ord och uttryck, trots att
talaren är medveten om att dessa lånord inte ingår i det samiska språksystemet
(s. 287). Samma sak gäller finskan. Enligt författarens intryck hör norrbottensfinnarnas vana att blanda in svenska ord till deras kommunikativa kompetens
(s.303).
Hansegårds framställning bygger på både egen och andras forskning, men
språken i området måste ändå sägas vara otillräckligt undersökta. Det gäller
såväl samiskan och finskan som svenskan. Dessutom saknas många viktiga verk
i Hansegårds litteraturförteckning. Han har ej tagit med en del senare forskningsrön, med undantag av några språkvetenskapliga verk. Fakta som ytterligare
kunde ha kompletterat bilden finns t. ex. i Jouko Vahtolas Tornionjoki- ja
Kemijokilaakson asutuksen synty (1980), en onomastisk undersökning om koloniseringen av Tornedalen. Arbetet bygger således delvis på föråldrade uppgifter.
Bl. a. har antalet talare av de finsk-ugriska språken angivits för lågt (s. 63), vilket
författaren dock har korrigerat i artikeln Finsk-ugriska språk i Sverige (skriven
tillsanunans med Erling Wande i Det mångkulturella Sverige 1989). Vidare talar
Hansegård om stamträdsteorin (s. 64) utan att alls beröra den alternativa modell
som framförts av Kaisa Häkkinen i Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja
sen tutkimisesta (1983). Under rubriken Främmande inflytande på det finska
standardspråket redogör författaren inte enbart för lånord utan även för lånordens periodisering. Här kunde Jorma Koivulehtos forskningar, redovisade t. ex. i
artikeln Zur Erforschung der germanisch-finnischen Lehnbeziehungen (i Sovetskoe finno-ugrovedenie 17. Tallinn 1981), ha varit av intresse. Koivulehto för
den germanska påverkan tillbaka till bronsåldern 1500-500 f. Kr., medan den
äldre forskning som författaren stöder sig på (s. 169) uppskattar lånperioden till
tiden omkring Kristi födelse eller strax före. Framställningen är ojämn; ibland
ägnas forskningen inom området en bred redogörelse, ibland tas bara någon
aspekt i betraktande.
Arbetets målgrupp är svenskkunniga läsare utan universitetsstudier i finsk-ugriska språk (s. 3). Den presumtiva läsekretsen är alltså inte avgränsad och det
påverkar framställningen. Bredden och utförligheten gör många gånger arbetet
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onödigt detaljerat och omständligt. Läsaren kan förväntas ha vissa elementära
förkunskaper, som att svenskan är ett indoeuropeiskt språk (s. 1), att kyrkan
under en lång tid har ansvarat för undervisning av folket (s. 31) och att nationalstatsteorin bygger på idén om ett folk och ett språk (s. 34). Ibland kan dock en
djupdykning vara motiverad och intresseväckande, t. ex. när Hansegård beskriver nordsamiskans ställning som standardspråk (s. 79-83). Däremot är presentationen av de indoeuropeiska språken (s. 88-90) mycket översiktlig och kunde ha
uteslutits. Beskrivningen av svenskan kunde också ha begränsats ytterligare,
eftersom det är fråga om allmängods på gymnasienivå. Svenskan kunde, som
författaren gör t. ex. i den åskådliga typologiska jämförelsen på s. 115, ha behandlats enbart kontrastivt. I sin ambition att ge en uttömmande beskrivning av
språksituationen presenterar Hansegård även bakgrunden utförligt, och följden
blir att rapporten sväller alltför mycket.
Beskrivningen av inlånade element är inte helt problemfri, eftersom källorna
är bristfälliga. Författarens egna stickprov utgör således ett viktigt tillskott.
Ändå förblir faktaunderlaget tunt. Hansegård medger att hans uppskattning av
antalet lånord är mycket ungefärlig och osäker (s. 190, fotnot 104). Detta leder till
gissningar; bl. a. antar han att det finska lexikaliska inslaget i nordsamiska är lika
stort som i andra centralsamiska dialekter (s. 146). Mot det vill man dock som
finsktalande resa invändningar, eftersom nordsamiskan är betydligt lättare att
förstå än t. ex. lulesamiskan för en finskkunnig. Författaren bygger sålunda sin
framställning delvis på allmänna intryck och antaganden. De tendenser som kan
skönjas ger dock en intressant bild av den pågående språkliga integreringen.
Nils-Erik Hansegårds rapport Språken i det norrbottensfinska området är en
bred översikt av en erfaren språkvetare och utgör en fin sammanställning av
språkförhållandena i det norrbottensfinska området under en längre tid. Den är
gedigen, grundlig, väl genomarbetad och lättläst. Författaren har undvikit sådan
lingvistisk terminologi som skulle ha begränsat läsbarheten för icke språkvetare.
Däremot är källhänvisningen omständlig och fotnoterna kan ej läsas utan ett
ständigt bläddrande i bibliografin. De otaliga hänvisningarna till tidigare egen
forskning underlättar inte heller för den läsare som inte är väl insatt i författarens
produktion. Även detaljrikedomen och de rikliga sidoblickarna splittrar helheten. Rapporten kunde ha avgränsats bättre med hänsyn till källmaterialets otillräcklighet. Författarens hedervärda försök att med slutsatser från egna stickprov
fylla brister i källorna kompenserar dock dessa delvis. Hansegård har lyckats ge
en klar bild av språkförhållandena i det norrbottensfinska området och samtidigt
pekat ut viktiga uppgifter som språkforskningen borde inrikta sina resurser på.
Ulla Swedell

SUMMARY

In his report Språken i det norrbottensfinska området (`The languages of the
Finnish-speaking area of Norrbotten'), Nils-Erik Hansegård presents two of the
languages spoken in northern Sweden, Saami and Finnish. Swedish is described
contrastively as a loan-giving language. The focus of the study is language
contact. The author describes both standard languages and dialects, including
subdialects. The report is a valuable diachronic and synchronic survey of the
language situation in the area.
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Christer Ahlberger, Vävarfolket. Hemindustrin i Mark 1790-1850. Utg.
av Institutet för lokalhistorisk forskning, skriftserie nr I. De sju håradenas kulturhistoriska förening. Göteborg 1988. 199 s. ISBN 91-7900417-2.
Sjuhäradsbygden i södra Västergötland har en lång, stark och ingalunda okänd
tradition av andra näringar än jordbruk. Hantverk av olika slag har givit människor möjlighet till försörjning och socialt värde utan att vara helt beroende av
jord. I Marks härad var det, förutom smide och svarvning, mest vävning man
ägnade sig åt och vävtraditionen är här djupt rotad om än ytterst konjunkturkänslig.
Raden av textilfabriker omgivna av samhällen som ligger så tätt att man inte
vet var det ena slutar och det andra börjar, de stora vita förläggargårdarna, alla
affärer med billiga tyger och Viskans numera stillsamma kemikalieförgiftade
flöde, detta, tillika med en stor samlad textil kunskap är spår och följd och
fortsättning av denna sedan århundraden dominerande näring. Det hemodlade
linet som huvudsaklig råvara ersattes mot sekelskiftet 1800 av den importerade
bomullen och det medförde genomgripande förändringar av arbetsorganisation,
ekonomiska villkor, befolkningsmängd och social struktur. Hemvävningen, som
hittills försiggått i stor om än måttfull omfattning, formligen exploderade i en
blomstrande hemindustri och en ökande förläggarverksamhet, vilken i sin tur
småningom ledde till att många textilfabriker byggdes i Viskadalen och
hemvävarna fick bli industriarbetare.
Konsekvenserna av denna utveckling till protoindustriellt samhälle har behandlats av Christer Ahlberger i hans avhandling Vävarfolket. Hemindustrin i
Mark 1790-1850, framlagd vid historiska institutionen i Göteborg 1988. Ahlberger har koncentrerat sin undersökning till Örby socken, satt in sina resultat i
större sammanhang genom att jämföra med den rent agrara västgötasocknen
Dala samt med hela Sverige och övriga Europa. Inbördes jämförelser med de
andra socknarna i Mark med likartat näringsliv görs inte; däremot ställer Ahlberger sina slutsatser mot andras teser om den protoindustriella processen och han
har därvid funnit lokala särdrag i Örby. Detta visar, menar han, att industrialisering inte behöver ske likartat och därmed inte kan diskuteras eller framställas
generellt. När det gäller arbetsorganisationens former finner Ahlberger en påfallande kontinuitet trots att råvara, teknologi och produktionsvolym förändras.
Samköpania kan anses som föregångare till förläggarna vilka sedermera återfanns som fabrikörer; kapitalet fanns hela tiden inom området i samma släkter
som byggde upp industrierna. Förläggarsläkterna hade en mycket stark ställning
och förläggarnas inbördes sammanhållning gjorde att de lyckades hålla stånd mot
de hotande göteborgsköpmännen och således hade full kontroll över både garndistribution och tygförsäljning. Den senare skedde oftast genom gårdfarihandlare, de välbekanta knallarna.
Hemvävarfamiljerna förändras under den expansiva perioden och Ahlberger
ser stora hushåll med mycket tjänstefolk, hög nativitet, större folkökning än i
Dala samt en stark tillväxt av torparna. Här är det emellertid tveksamt om han
menar regelrätta torpare eftersom han dels räknar hantverkare hit, dels säger:
»de slog då ofta upp ett torp ...». Dessutom påvisar han en omfattande proletarisering och låter den hoofianska väckelserörelsen medverka i den processen.
Hushållen blev alltså större och det rådde ett visst välstånd. Ahlberger talar om
den sociala rörligheten som en följd därav. Vandringen mellan skikt med olika
status gick i båda riktningarna och måste ha lett till vad jag är benägen att kalla
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social förvirring. Vävandet var, säger Ahlberger, osynligt såtillvida att man i
första hand var torpare eller bonde, då vävning inte ingick som yrke i det
hierarkiska tänkandet. Å andra sidan var vävskicklighet högt värderad och
duktiga vävpigor efterfrågade. Man kunde därför ha det gott ställt ekonomiskt,
åtnjuta stort anseende som väverska men likväl höra till torparna med deras lägre
sociala ställning. Det kunde också vara så som en del bondbarn fick erfara när de
blev torpare: de sjönk socialt men fick inte nödvändigtvis sämre ekonomi just för
att de vävde. Det tycks även ha varit så att förläggarna hellre framhöll att de var
hemmansägare än industriidkare, trots att åkerlapparna var små och magra.
Källmaterialet är ganska tunt härvidlag, men uppenbart är att de var fast rotade i
bondelivet och hade svårt att hantera sin nyrikedom utan att slå över åt endera
hållet.
Enligt min mening är det för övrigt inte så märkvärdigt att vävandet var
»osynligt». Det var kvinnor som vävde och kvinnors arbete har för det mesta
räknats som självklart och blir därmed osynligt. Ändå var det här fråga om s. k.
heltidsarbete. Kvinnoöverskott var det förvisso i Örby socken liksom troligen i
övriga vävarsocknar. Det myckna tjänstefolket var i första hand vävpigor vilka,
som Ahlberger påpekar, hade såväl frihet som en mycket stark ställning gentemot husbonden. De stod ofta utanför tjänstehjonsstadgan och kunde därmed
flytta när de ville och det var stor efterfrågan på duktiga väverskor. Över huvud
taget rådde annorlunda förhållanden för kvinnor än på andra håll. En skicklig
väverska behövde inte gifta sig för att få status och försörjning och ensamma
kvinnor var mindre utsatta än i andra samhällen; de kunde klara uppehället utan
äkta man, vilket inte var alltför vanligt annars.
Vävningen fick också andra konsekvenser. Ahlberger nämner den ovanliga
arbetsfördelningen i hem och ladugård där männen ofta måste utföra kvinnosysslor, något som annars är en svår tröskel att komma över. Det faktum att
könsrestriktionerna blir mindre kännbara i ett område med stark näringsintegration där majoriteten får sin utkomst från samma källa, bekräftades redan 1978 av
Agneta Boqvist i hennes avhandling Den dolda ekonomin. Hon undersökte
näringsstrukturen i Bollebygd, grannhärad till Mark. Boqvist fann också, liksom
Ahlberger tio år senare, att de för områdena karakteristiska näringarna inte syns
i de traditionella källorna, kyrkböcker, mantalslängder etc. För att framkalla
denna »dolda» verklighet måste man ha tillgång till annat material. Ahlberger
saknar Boqvists avhandling i sin källförteckning. Det är synd, den hade kunnat
berika och i vissa delar bekräfta hans arbete även om den behandlar en något
senare tid (1850-1950).
Vävarfolket har tagits fram genom s. k. familjerekonstruktion: uppgifter från
kyrkböcker och mantalslängder har kombinerats med vävböcker från de två
förläggararkiv som finns kvar. Här gör Ahlberger emellertid ett egendomligt
urval och utan att motivera varför sorterar han bort trehundra familjer av
trettonhundra därför att hustrun flyttat ut ur socknen strax efter giftermålet. Må
vara att de inte är vävarfamiljer i Örby, men troligen var det för att väva som de
flyttade ut. Ahlberger blir emellertid inte ens nyfiken. Som etnolog skulle jag inte
kunna gå förbi det här. Kom de tillbaka? Vad blev det av männen? Många frågor
kunde man ställa om man inte var beroende av att de skulle passa in i tabeller.
Målinriktningen tycks i flera fall i den här avhandlingen vara stark och inte tåla
störningar. Material som är ointressant för det önskade resultatet sorteras bort
eller avspisas som schablonföreställningar medan däremot uppgifter som passar
in utnyttjas in absurdum såsom i avsnittet om hemvävarna och tiden. Här
diskuterar Ahlberger med hetta och menar att bondesamhällets cykliska tidsupp-
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fattning som den framställs av Orvar Löfgren (i Frykman J. & Löfgren, 0., Den
kultiverade människan, 1979, kapitlet Människan och tiden) inte gäller vävarna,
vilka skulle vara mera medvetna om tiden därför att de utför lönearbete och har
fler klockor än i jordbruksområdet Dala. Men mättes inte arbetet i vävlängder
och kvalitet snarare än i hur många timmar man vävt, oavsett om man var sin
egen väverska eller vävpiga? Dessutom har det talats om det relativa välstånd
som rådde och en klocka pryder sin plats!
Amerikanen Brace berättar i sin reseskildring The Norse Folk från 1857 bl. a.
om hur han hör en förman vid ett spinneri i Mark klaga över pratsamma,
odisciplinerade kvinnor som inte hade vant sig vid industriarbetets tvång och
bestämda tider. Det tyder inte på att de varit utsatta för tidspress på det sättet
tidigare. Brace's bok finns i källförteckningen och förekommer f. ö. ofta i litteratur om Mark. Dessutom citeras den hos Löfgren i den artikel som Ahlberger
främst vänder sig emot. Uppgiften befanns antagligen inte intressant, eftersom
den förbigås. Nej, som mätare av tid fungerade de knappast de där vägguren.
Men Ahlberger ansåg troligen att de passade så bra hos lönearbetare som arbetar
mot betalning.
Trehundra hustrur av trettonhundra utgör 23 %. Ändå får de ingen betydelse
för undersökningen. De stora slutsatserna dras av betydligt mindre procentsatser
än så. Månget resultat som gör hemvävarfamiljerna i Örby unika bygger på
mycket små skillnader mellan ort med annat näringsliv eller annan typ av
hushåll. Ahlberger hävdar bestämt väverskornas höga nativitet men de födde
bara 8-9 % fler barn än ickevävande. Bönderna levde 0,3(!) år kortare än
torparna, enligt Ahlberger för att de bodde i ohygieniska tättbebyggda byar i
Viskans dalgång, var nyrika och hade råd att äta vitt bröd och socker samt att
dricka brännvin, som var för dyrt för torparna, vilka levde på den sunda kosten
potatis och sill. Detta var medan husbehovsbränningen fortfarande var tillåten.
Kan det vara en schablonföreställning om folklivet förr i världen?
Kringflyttningen mellan socknarna är uppenbar, men det spelar ingen roll för
Ahlberger, som kan visa att det endast är höga födelsetal och låga dödstal som
orsakar den extrema folkökningen i Örby under förra delen av 1800-talet. Han
hävdar att inflyttningen var ringa och obetydlig. Kronolänsmans utsaga att en
mängd gifta och ogifta kvinnor strömmade in till orten och därigenom förorsakade den stora mängden backstugusittare och inhyseshjon, kallar han schablonföreställning. Må så vara, men då bör det motiveras med mer än Ahlbergers
tabeller.
Tidsgränsen för avhandlingen är satt vid 1850. Den s. k. bomullshungern
inträffade i början av 1860 när inbördeskriget i Amerika förhindrade bomullsleveranser och folk led stor nöd. Förhållandena lär ha varit fruktansvärda inte minst
för att potatisskörden samtidigt slog fel och de svåra missväxtåren följde därpå.
Det fanns intet att väva av och kontrasten med det tidigare välståndet måste ha
varit enorm. Ahlberger nämner det i förbigående då och då, men en utförligare
skildring hade varit önskvärd, då det bl. a. har betydelse för avsnittet om
hemvävarna och religionen. Orimligt vore det inte eftersom uppgifter från Sven
Anderssons vävbok har använts utan tidsangivelse trots att de gäller året 1870.
Det har också betydelse för läsarens uppfattning om vävarfolkets liv. Välståndet
var relativt kortlivat, och för jämviktens skull och rättvisans borde undersökningen spänt över längre tid.
Tidsramarna är stundom trånga, stundom töjbara. Paradoxalt nog får även
töjbarheten konsekvenser för Ahlbergers slutsatser om hur den hoofianska väckelserörelsen och Schartaus läror har påverkat vävarfolket. Här är det i proleta-
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riseringsprocessen de ska passas in. Enkelhet, renlevnad och försakelse var
utmärkande för budskapet i de predikningar som hölls av komministern i
Svenljunga, Jacob Otto Hoof, under de första decennierna av 1800-talet. Hans
starka utstrålning och suggestiva framträdande »på det råa bondespråket» samlade stora skaror åhörare och anhängare. Hoofianismen som inomkyrklig väckelserörelse spreds vida men hade sitt centrum i Mark och Kind.
Motstånd mot förändringar blir, anser jag, än fastare när det kläds i religion.
Det var många som inte ville finna sig i att linet övergavs för bomullen och de
renläriga hoofianerna gick långt i sina strävanden efter det enkla, för dem
liktydigt med det gamla. De återtog en äldre tids klädedräkt, var motståndare till
bomull i alla dess former, misstänkliggjorde all grannlåt och särskilt den röda
färgen. Röd husfärg var djävulens tecken särskilt om den var blandad med mjöl
(som Falu rödfärg) och eftersom Örby är min hemsocken, kan jag nämna att de
allra flesta husen i dessa trakter fortfarande är vita!
I Mark avlöstes hoofianismen småningom av schartauanismen. Dessa båda
läror har, var och en på sitt vis, gjort människor mera benägna att underkasta sig
de nya ordningar som fabriksarbetet sedermera medförde, menar Ahlberger. Jag
vill påstå att det resonemanget inte riktigt håller. Hoofianismen kallas i avhandlingen för en protestreligion, dels mot de rika, dels gentemot de ändrade förhållandena sedan linet övergivits för bomullen. (1 så fall var det snarare en protest
mot det allmänt dåliga levernet på värdshus och färdvägar, vilket skylldes på
knallarnas dåliga inflytande.) Ahlberger talar om bomullshat. Han blandar emellertid uppgifter från olika decennier, från tiden före, under och efter krisen. Såväl
tidsmässiga som geografiska ramar är töjda till bristningsgränsen och jag anser
att det inte är möjligt att applicera förhållanden under en tid på en annan med helt
andra förutsättningar. Det religiösa bomullshatet är inte av samma slag som det
som uttrycks i en provinsialläkarrapport från Svenljunga i Kind 1862, där det
talas om att det vore bättre om bomullen aldrig kommit in i vårt land. Detta sägs
när krisen är svår och bomullen får skulden för eländet. Kapitlet om hemvävarna
och religionen är intressant men avsikten med det är egendomlig. Det används
för att visa hur religionen påverkat detta vävarfolk så att det blev proletariserat
och gärna arbetade i fabrikerna. Men det hjälper inte att lägga ut texten aldrig så
mycket om det dogmatiska innehållet i Hoofs och Schartaus läror, när man inte
tar hänsyn till de faktiska förhållandena i Mark under 1800-talet. Det blir ett
önsketänkande. Jag tror nämligen inte att folk, som av religiösa skäl inte befattar
sig med bomull, glatt och villigt ställer sig vid en vävstol i en fabrik för att väva
bomullstyg, ej heller att man hatar bomullen som först givit en välstånd och
sedan är orsak till att man inte kan arbeta och måste svälta.
När fabrikerna byggdes och det fanns arbete igen var det inte så mycket att
välja på och religionen kan knappast ha spelat sådan roll när det gällde att
försörja sig och överleva. Det torde inte ens inställningen till arbetet eller
arbetsgivaren heller ha haft, inte efter bomullshungern.
Ahlberger tar upp många sidor av det protoindustriella samhället. Det är
värdefullt med den gedigna utredningen av förläggarsläkterna, deras inbördes
förhållanden och gemensamma styrka. Det är också intressant att ta del av det
komplicerade sociala spelet och den till synes dubbla strukturen. Ahlbergers
material har ibland utnyttjats till fullo men jag skulle ha velat veta mera t. ex. om
männen i vävarfamiljerna. Kvinnorna vävde och männen hämtade garn, spolade
det och lämnade väv till förläggaren. De fick utföra kvinnosysslor, vilket var en
nödvändighet, men vad gjorde de mera? Vävningen framställs som en binäring
och det måste väl då vara till mansarbetet. Så var fick männen sin huvudsakliga
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utkomst? Det talas om vävare men de var väverskor. Vävningen dominerade
naturligtvis familjelivet men Ahlbergers vävarfolk blir i mångt och mycket mest
underlag för tabeller och diagram. Stundom känns det för en etnolog näst intill
slösaktigt att det digra materialet i första hand har använts för att påvisa
proletarisering och folkökning när det låter en ana rika perspektiv på ett område
med så säregen närings- och familjestruktur.

Anna-Kristina Söderberg
SUMMARY
This review deals with a historical thesis by Christer Ahlberger, Vävarfolket.
Hemindustrin i Mark 1790-1850 (`The weavers. Cottage industry in Mark,
1790-1850'). The thesis studies the organization of work, economics, population, social structure and religion during the period of the early 19th century in
which domestic weaving was intensified in the district of Mark in Västergötland.
Ahlberger attaches a good deal of importance to the rise in population occurring
at that time, which in his view was due to high birth rates and low mortality
rates. He pays insufficient attention to the movement of weavers from one parish
to another. Ahlberger regards this weaving industry as 'invisible', both as
regards evidence of it in traditional sources and in social terms, but fails to note
that weaving was women's work and, in the reviewer's opinion, was 'invisible'
for that reason. The reviewer does not share the author's view that the weavers
of Mark measured their work by the time it took, nor does she agree with his
conclusion that the distinctive religious movement of the area, Hoofianism
(named after the Revd J. 0. Hoof), with its ideals,,of self-denial, continence,
poverty and submission to one's superiors, was a major factor behind the
weavers' propensity to be proletarianized. Ahlberger draws this conclusion
without taking into account the social and economic ills which existed before and
after the 'cotton famine' of the early 1860s, when yarn was in short supply and
unemployment and deprivation were rife. The time frame of the thesis is sometimes strict, sometimes flexible, and as a result Ahlberger reaches conclusions
about the role of religion on the basis of facts drawn from different periods with
different underlying conditions.
The thesis does, however, include some interesting accounts of the family
connections and mutual cohesion of the förläggare—the `putting-out' entrepreneurs who organized and financed the cottage weaving industry, supplied the
yarn to the weavers, often on credit, and saw to it that the finished cloth was
sold. Ahlberger also touches on social mobility, which is of value, as is the
account he gives of the remarkable social pattern that resulted from this mobility
and that caused some confusion when it came to people knowing their social
rank. To an ethnologist, the concentration of the thesis on population changes
and proletarianization seems something of a waste. It would have been interesting, for example, to lind out more instead about the complex family situations of
the cottage weavers and other distinctive conditions which we can learn about by
reading between the lines.
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TORKEL LISAUS TOMASSON.

Skrifven i Vilhelmina, Västerb. 1.; född 'Vi 81;
studentex. vid Stockholms samgymnasium dec. 12;
inskr. vid Upsala univ. jan. 13; jur. stud. Lappombud
vid afvittringssammanträdet i Vilhelmina fjällbygd
sommaren 13.
»Till nationaliteten lapp. Nomad till 25 års ålder
el. till 06, då jag en septemberdag lämnade de rörliga renarna på högfjället och begaf mig till hufvudstaden, där jag fick fatt på studierna.» (T:s själfbiografiska meddelande.)

Torkel Tomasson. (Ur Norrlands nations
porträttkatalog 1909-1914.)

Torkel Tomasson, Några sägner, seder och bruk, upptecknade efter
lapparna i Åsele- och Lycksele lappmark samt Herjeda len sommaren
1917. Red. av Leif Lindin och Håkan Rydving. Uppsala 1988. 84 s.
(Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser.
C:5.) ISBN 91-85540-38-3. ISSN 0280-2651.
Torkel Tomasson (1881-1940) var sydsame från Vilhelmina och växte upp som
renskötare men slog sig så småningom på studier. Han började gymnasiestudier i
Stockholm på hösten 1906 och avlade studentexamen 1912. På vårterminen 1913
började han studera juridik vid Uppsala universitet, och under höstterminen 1915
avlade han kansliexamen, en numera avskaffad juridisk examen av lägre dignitet
än juris kandidatexamen. Han blev 1922 anställd vid länsstyrelsen i Falun, och
han dog i Falun 1940.
Tomasson var under hela sitt liv starkt intresserad av den samiska kulturen i
alla dess former och av att försöka förbättra samernas förhållanden i det svenska
samhället. Hans viktigaste insats härvidlag var grundandet år 1918 av Samefolkets Egen Tidning, som han gav ut ända till sin död och som fortfarande kommer
ut, sedan 1961 under namnet Samefolket.
Tomasson intresserade sig mycket för sitt folks historia och etnologi, och han
publicerade under årens lopp i sin tidning en hel del intressanta bidrag till
kännedomen om samernas kultur, seder och folkminnen. Han fick år 1917 ett
stipendium på 100 kronor (beloppet utgör onekligen en handfast påminnelse om
inflationens härjningar sedan dess!) av Norrländska Studenters Hembygdsförening i Uppsala för att under sommaren uppteckna samiska traditioner. Uppteckningsarbetet resulterade i det manuskript som i Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala har accessionsnummer 385. Detta manuskript har nu av Leif Lindin och
Håkan Rydving utgivits i arkivets samiska skriftserie, i vilken tidigare har
utkommit bl. a. så viktiga arbeten som Harald Grundströms lulesamiska ordbok
och Gustav Hasselbrinks sydsamiska ordbok. Förutom detta manuskript innehåller volymen en sammanställning av Torkel Tomassons självbiografiska anteckningar i Samefolkets Egen Tidning och i brev. Efter Tomassons egen text har
utgivarna tillagt några sidor anmärkningar med hänvisningar till den etnologiska
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facklitteraturen i anslutning till olika ställen i Tomassons text, vidare en litteraturförteckning samt ett personregister och ett register över samiska ord som
förekommer hos Tomasson.
Såsom framgår av bokens titel var det på det sydsamiska området som
Tomasson bedrev sitt uppteckningsarbete. Han var ju själv sydsame och kunde
tala med sina informanter på deras eget språk, och många av informanterna var
därjämte släktingar eller eljest gamla bekanta till upptecknaren, vilket gjorde att
han hade bättre förutsättningar än en utifrån kommande etnolog att få ett sådant
förtroendefullt förhållande till informanterna som är så viktigt vid arbete av detta
slag. I beskrivningarna av samiska seder och bruk förekommer åtskilliga sydsamiska ord, och de sagor och sägner som meddelas är ofta återgivna på samiska
med åtföljande översättning till svenska. De sydsamiska ord som förekommer i
texten finns samlade i alfabetisk ordning med svensk översättning i det register
över samiska ord som man finner sist i boken. De är där återgivna med den
stavning som Tomasson använder i sitt manuskript men dessutom med den
ortografi som används i Hasselbrinks sydsamiska ordbok.
De upplysningar om samiska traditioner som ges i boken är ordnade efter
informanterna, vilka presenteras i tur och ordning med noggranna uppgifter om
deras ålder och hemort jämte andra biografiska data. Samma saker behandlas
naturligtvis ofta av flera olika informanter, och det kan då vara intressant att
lägga märke till likheter och olikheter i deras framställningar. Bland sådant som
behandlas kan nämnas regler för hur man uppför sig i en kåta, hur renens olika
delar fördelas på olika personer vid måltiden, hur det går till vid vargjakt och
björnjakt, hur man bereder skohö. Bland sådant som hör till den religiösa sfären
kan nämnas beskrivningar av offerrenar och offerstenar. Man får höra sägner om
de underjordiska och om stab. Ett på flera ställen återkommande moment gäller
de otrevliga följder som man kan råka ut för om man blir »gök-skiten», dvs, om
man får höra göken för första gången på våren på fastande mage.
I utgivarnas inledning till boken citeras ett uttalande av Hans Mebius, enligt
vilket Torkel Tomassons etnologiska och folkloristiska uppteckningar utgör »en
av de utförligaste och mest noggranna traditionssamlingarna om samisk folktro,
en unik källa, såväl kvalitativt som kvantitativt». Detta kan man med gott
samvete instämma i, och det måste sägas vara mycket glädjande att detta
material nu för första gången har blivit publicerat i sin helhet. Vissa delar av sina
uppteckningar publicerade Tomasson själv vid olika tillfällen i Samefolkets Egen
Tidning.
Bo Wickman

SUMMARY
Torkel Tomasson (1881-1940) was a South Saami who grew up as a reindeer
herder, but went over to an academic career and studied law at Uppsala
University. In 1917 he undertook an expedition to the South Saami area in order
to record Saami traditions of ethnological and folkloristic interest. His manuscript from this expedition has been preserved at the Institute of Dialect and
Folklore Research in Uppsala and has now been published together with an
autobiography by the author, accompanied by notes and indexes. The text
records information given to the author by South Saamis on a variety of customs, beliefs and folk talas.
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Folkmålsstudier 31. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.
Red. Erik Andersson och Bengt Loman. Åbo 1987. 160 s. ISSN
0356-1771, ISBN 951-99920-4-9.
Folkmålsstudier nr 31 bjuder på ett omväxlande innehåll med åtskilligt av
intresse för den dialektintresserade. Denna årgång var från början avsedd att
tillägnas Eskil Hummelstedt, professor vid Åbo Akademi 1950-1973, på hans
80-årsdag. Planerna gick om intet genom Hummelstedts död men årgången
präglas till en del av hans livsgärning. Bengt Loman tecknar insiktsfullt hans
minne. Ett par av bidragen är också knutna till Hummelstedts forskning.
I avhandlingen Östsvenska verbstudier. Morfologisk-semologisk undersökning, tog Hummelstedt upp ett i österbottniska dialekter välkänt drag, deras
förmåga att nybilda verb med oftast affektiv eller pejorativ innebörd: dröppla,
knaska, hickra etc. Dessa verb har en speciell fonotax och de är inte sällan
tillfälliga bildningar. Dialektala nybildningar är ett intressant område. Man kan
t. ex. ställa frågan hur väl de har införlivats i språket och om nya ord fortfarande
kan skapas enligt det gamla mönstret.
Åtminstone delvis blir dessa frågor belysta i en uppsats av Barbro Wiik. I ett
par små informanttest har hon prövat dels hur kända de av Hummelstedt
upptecknade verben är efter ca 50 år, dels i vilken utsträckning verb av sådan typ
har en förutsägbar betydelse. I det första testet nådde försökspersonerna upp till
ca 50 % av det maximala poängantalet. Vad denna siffra står för, blir dock något
ovisst, eftersom grundmaterialet hos Hummelstedt huvudsakligen är hämtat från
Närpes medan testet i stort sett har gjorts på Kvevlaxbor. Försökspersonernas
andra uppgift var att ringa in betydelsen hos fem verb som de kände till, fem som
de inte kände till men som är helt autentiska, och slutligen tio verb som var helt
konstruerade men med samma fonotax som de äkta verben. Det intressanta blir
här givetvis om informanterna i de båda senare fallen med ledning av strukturerna lyckas göra betydelsegissningar som kan relateras till någon sorts semantisk
norm. Svaret tycks vara nej eller kanske. För att man skall nå resultat med detta
undanglidande ordförråd, hade säkert informantantalet bort kraftigt utökas och
likaså de konstruerade verben som ger svårbedömda resultat om de inte varieras
på ett helt systematiskt sätt.
Det framgår av Wiiks uppsats att de österbottniska verbnybildningarna i sin
tur kan bilda nya ord. Peter Slotte visar i en uppsats att stammarna plattr-, plottroch plöttr- har varit ganska produktiva som namn och namnelement i norra
Österbotten där de betecknar kärr och liknande. Det rör sig sannolikt om nya
namn och de har en mycket begränsad utbredning. Hur har nu de olika verbvarianterna kommit att användas som namn, frågar Slotte. Är det rikedomen på
sankmarker som har skapat ett behov av nya namn? Är det österbottningarna
som tycker om att ge nedsättande benämningar? Onekligen har man skäl att fråga
sig hur i dylika fall namn och namngrupper blir etablerade. Kanske räcker det
med att en och annan österbottning tar till en expressiv nybildning för att andra
skall haka på. Har man redan Plattran, blir det rätt lätt att skapa Nissamossplatt-

ran.
Ann-Marie Ivars' uppsats om bidialektism och identitet ger intressanta inblickar i finlandssvenskars språkbeteende i rikssvensk språkmiljö, närmare bestämt
hur Närpesbor väljer språk när de har bosatt sig i Eskilstuna kommun. De
anpassar sig naturligt nog till Eskilstunaspråket, och om det har Ivars skrivit en
avhandling. I uppsatsen är det intressanta problemet det motsatta: hur de lyckas
bevara sin Närpesdialekt. De 36 informanternas förmåga till tvåspråkighet testas
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genom två intervjuer, en på riksspråk och en på Närpesdialekt. Bara två personer gör ingen klar språkväxling från den ena intervjun till den andra. En av dem
håller sig hela tiden till dialekten, den andra till Eskilstunavarieteten. I ytterligare
ett fall är Eskilstunavarieteten starkt uppblandad med dialekt. Annars är de
intervjuade klart bidialektala och tycks också bevara dialektdragen väl. Gruppen
yngre kvinnor är den som anpassat sig mest till ett rikstalspråk men den håller
samtidigt väl kvar dialekten. Ivars tänker sig att förklaringen i varje fall till en del
kan ligga i att dessa kvinnor redan i Finland har fått rätt god vana att skifta
mellan dialekt och riksspråk genom att de så ofta har haft serviceyrken. Också i
fråga om övriga informanter gäller ju att de från Finland har fört med sig synen
på bidialektism som något naturligt i livet. Ann-Marie Ivars trycker — säkert med
all rätt — på att finlandssvenskarna, då de kommer till Sverige, visserligen inte
passerar någon språkgräns men ändå hamnar i ett land där de uppfattas som
främlingar. Under sådana förhållanden måste det vara ganska naturligt att de
fortsätter att identifiera sig med sin ursprungsmiljö och därmed också bevarar
Närpesdialekten. Det vore intressant om Ann-Marie Ivars, som så väl känner
dialekten inifrån, utsträckte sina undersökningar till finländska städer. Vilket
språkbeteende visar Närpesbon i en svensk omgivning i Helsingfors? Behåller
han sin bidialektism också i Kristinestad?
I en uppsats med titeln Svenska folksagor på folkmål tar Bengt Loman upp den
intressanta frågan vad de tidiga tryckta utgåvorna av våra folksagor egentligen
står för. Är det de folkliga berättarna som för ordet eller är det lärda utgivare som
mer eller mindre hårdhänt lägger stoffet till rätta efter sin uppfattning om hur en
folksaga bör vara? Den centrala gestalten då det gällde utgivningen av folkliga
texter var givetvis J. A. Lundell. Han pläderade för närhet till berättarens tal. Till
att börja med nöjde han sig med att kräva en grov ljudbeteckning men så
småningom kom han att uppfatta landsmålsalfabetet som ett möjligt redskap
också för upptecknare av texter. Bengt Loman visar hur de utgivna texterna på
folkspråk successivt blir mer och mer taltrogna och följaktligen får en allt större
prägel av autenticitet. Sagorna fick del i denna utveckling men inte i den
utsträckning som man skulle ha önskat, eftersom de tidigt tycks ha blivit helt
eller halvt bortglömda.
Uppgiften att rätt återge folkligt berättande var naturligtvis ytterst svår innan
man kunde ta inspelningar till hjälp. Kanske är ändå Loman i överkant kritisk
mot de gamla sagoutgivarna. Bondesons sagesmän behöver nog inte ha uppfattat
de skriftspråkliga dragen i hans texter som särskilt stilbrytande. Berättelserna
framfördes ju inte bara »på bondevis» utan också med »hyfsadt» tal, enligt vad
Bondeson själv har meddelat. Dialekten var med andra ord inte alls obligatorisk i
sagoberättandet. Det kunde också ske på ett högspråk.
Frånvaron av felsägningar, språkfel och anakoluter bör nog inte heller uppfattas som bevis på en hårdhänt redigering i riktning mot skriftspråk. Också på
ljudbandens tid kan en osofistikerad utskrivare föra sådant åt sidan som varande
helt irrelevant i sammanhanget, se Anna Birgitta Rooth, 1981, L. 0. En analys av
en småbrukarhustrus trosvärld, s.21 f. Rooth ger också (s. 19) en jämförelse
mellan en för hand skriven uppteckning av en sägen och en senare bandupptagning av samma sägen. Sagesman och upptecknare är i båda fallen desamma men
den handskrivna nedteckningen är långt mera komprimerad än bandversionen.
Rooth konstaterar (s. 27) att den som nedtecknar för hand tycks följa samma
redigeringsprinciper som dem en osofistikerad bandutskrivare använder. Det
onödiga skärs bort, vilket ger en läsbarare text.
Jag frågar mig alltså om inte Loman har följt Lundell i spåren lite längre än det
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är befogat. Men det är intressanta problem som han riktar sökarljuset mot. Vilka
utmärkande drag har det folkliga berättarspråket? Vad har arkiven för material
som skulle kunna belysa den frågan?
Leif Nyholms sammanläggningsavhandling om Helsingforssvenskan har fått
en inträngande granskning av Mats Thelander. Recensionen — som bygger på en
fakultetsopposition — är en mönstergill lektion i konsten att arbeta metodiskt.
Ing-Marie Loman kan redovisa ett litet fynd, en anteckningsbok med titeln
»Est-Svenska 1854-55» skriven på ryggen, som låg bortglömd på Åbo Akademis
bibliotek, till dess den återupptäcktes av Bengt Loman. Innehållet i den har
visserligen på andra vägar nått forskningen men den lilla boken är ändå en
»authorized version» av det material som P. A. Säve samlade in bland till
Gotland vinddrivna estländare. Dessa »Anteckningar rörande Nukka-Svenskarne» har Ing-Marie Loman nu vidarebefordrat till trycket, lämpligt nog under en
tid då intresset för Estland och dess svenska tid på nytt har vaknat till liv.
Folkmålsstudier 31 rör sig över ett ganska vitt spektrum. Uppsatserna i den är
i stort sett lättillgängliga och kan säkert uppfattas som intressanta av en någorlunda bred publik. I första hand vänder sig förstås Folkmålsstudier till finlandssvenskar men serien borde ha mycket att ge också en läsekrets på den här sidan
Bottenhavet.
Gun Widmark

SUMMARY
Folkmålsstudier 31, published by the Association for Scandinavian Philology,
offers the reader with an interest in dialect a varied selection of subject matter,
including the following. Bengt Loman remembers the Finland-Swedish dialectologist Eskil Hummelstedt, and a couple of the articles relate to the latter's
research. Barbro Wiik examines the extent to which the newly formed verbs of
the Österbotten dialects are still alive half a century after Hummelstedt's work.
Peter Slotte shows that these verbs have been productive in the formation of
place-names.
Ann-Marie Ivars describes how Swedish speakers moving from Finland to
Sweden retain the dialect they acquired in Finland. Almost all her informants
have maintained their dialect, and Ivars discusses the background to this bidialectalism.
Bengt Loman considers whether early printed editions of Swedish folk tales
reflect the linguistic usage of their narrators, or whether the linguistic form has
been modified by erudite editors. Loman's view is that these tales admittedly
came to have a more authentic ring as time went on, but that they nevertheless
cannot be regarded as entirely true to the folk tradition. Loman is possibly
imposing standards of authenticity on folk tale texts which their narrators
themselves may not have considered entirely natural.

Från arkivens verksamhet

Årsberättelserna för dialekt- och folkminnesarkivens verksamhet kan rekvireras
hos vederbörande arkiv. Adresser och telefonnummer är:
Dialekt- och fokminnesarkivet i Uppsala,
Östra Ågatan 27, Box 1743, 751 47 Uppsala, tel. 018/15 63 60.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund,
Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046/10 74 70.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg,
Vallgatan 22, 411 16 Göteborg, tel. 031/13 8871.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå,
Jägarvägen 18, Box 5056, 900 56 Umeå, tel. 090/1358 15.
Arkivet för ordbok över Sveriges dialekter,
Gamla torget 3, 753 20 Uppsala, tel. 018/10 2670.
Ur årsberättelserna ges här kortfattade upplysningar om viktigare inslag eller
förändringar i de delar av institutionernas arbete som gäller dialekter, folkliv och
folkminnen (t. ex. större arbetsprojekt, fullbordade större undersökningar, av
arkiven utgivna skrifter) samt personalskiften. Denna begränsning av notisernas
innehåll och omfattning medför att meddelanden om alla arkivs verksamhet inte
med säkerhet kommer att inflyta varje år.
Ur redogörelserna för arbetsåret 1987/88 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
Fil. dr Lars Bleckert tillträdde den 1 juli 1987 en tjänst som förste arkivarie vid
språkliga avdelningen (efter Sven Söderström). Fil. dr Magdalena Hellquist
tillträdde samma dag en tjänst som arkivarie vid folkminnesavdelningen (efter
Wolter Ehn). Av trycket har utgivits: Levandert—Björklund, Ordbok över
folkmålen i övre Dalarna, h. 26 (papperspåse—päla); Svenska landsmål och
svenskt folkliv 1987, årg. 110 (h. 311) jämte bilagan Register till Svenska landsmål 1968-85 (h. 312).
SUMMARY
From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research
The above account summarizes the principal activities of the institutes of dialect
and folklore research 1987-88. The detailed official reports of the institutes are
available in mimeographed form and can be obtained from the respective institutes (for addresses see above).
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