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Om bohuslänska fisknamn
Av Birgit Falck-Kjällquist

Den 1 juni 1985 ventilerades vid institutionen för nordiska språk vid
Göteborgs universitet en doktorsavhandling med titeln »Bohuslänska
fisknamn». Respondent var Birgitta Ernby och fakultetsopponent denna
artikels författare. Avhandlingen, som enligt göteborgsk sed vid disputationen förelåg i stencil, kommer att publiceras i Meijerbergs arkiv för
svensk ordforskning.
Arbetet är en genomgång av beteckningar på saltvattensfisk av olika
slag nyttjade av språkbrukare i kustbandet i Göteborgs och Bohus län.
Det är också ett försök att redogöra för huvudlinjerna i det semantiska
system som dessa beteckningar bildar. Undersökningen grundar sig på
upptecknat dialektmaterial ur ordsamlingarna i Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Göteborg (= DAG), på excerpter ur en fauna av A.
W. Malm (Malm 1877), som enligt förf. innehåller »en rad fisknamn från
Bohuslän» och som är excerperad in extenso (Ernby s. 3), samt på
författarens eget insamlingsarbete i form av inspelade eller, i något fall,
nedtecknade intervjuer med fiskare på 22 platser längs bohuskusten. Ett
på DAG i förväg iordningställt bildmaterial över fiskar har använts vid
intervjuerna. De ca 30 huvudinformanterna, de flesta yrkesfiskare eller
f. d. yrkesfiskare, i några fall husbehovsfiskande barn till yrkesfiskare,
redovisas på en lista (s. 199) med angivande av namn, bostadsort och
födelseår. De är födda mellan 1892 (en person) och 1947 (en person).
Platserna för intervjuerna är inlagda på en karta (s. 8). De är relativt
jämnt fördelade längs kusten från Donsö i söder till Sydkoster, Nordkoster och Strömstad i norr.
I ett inledande avsnitt ger förf. sin syn på de för framställningen
väsentliga termerna (fisk)namn, (fisk)beteckning och (fisk)benämning.
Hon redogör också för undersökningsområdets avgränsning och för
materialinsamlingen samt ger en summarisk översikt över litteratur om
bohuslänskan. Vidare påpekar hon att en stor del av bohuslänningarna
försörjer sig på fiske, varför denna kategoris yrkesspråk eller gruppspråk
av naturliga skäl starkt dominerar språkbruket hos kustbefolkningen. Ett
avsnitt har rubriken »Folkspråk— fackspråk— riksspråk», varom vidare
nedan. Kapitel 2, »Arbetets uppläggning», är i princip en kommentar till
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undersökningens uppläggning och det sätt varpå den redovisas. Även
här förklaras vissa förekommande termer och förf. uttrycker ännu en
gång sin föresats att behandla bohuslänska fiskbeteckningar med avseende på deras semantiska relationer och att beskriva det bohuslänska
»fisknamnssystemet» eller den bohuslänska »fisknamnstaxonomin». Eftersom fisket under lång tid varit av stor ekonomisk betydelse för
Bohusläns kustbefolkning, kan man enligt förf. vänta sig »ett rikt och
mångfacetterat beteckningssystem för den livsviktiga fångsten» (s. 10).
Det är ju en känd sak att omfattningen (med avseende på såväl bredd
som djup) av ett folkligt begreppssystem, och därmed också av ett
folkligt beteckningssystem, beror på hur centralt det är för de människor
som brukar det. Man erinrar sig det i många handböcker citerade exemplet om eskimåernas rikt varierade beteckningssystem för olika typer av
snö, vilket har sin förklaring i att de för sin existens behöver ett väl
utvecklat begreppssystem (och beteckningssystem) för de olika typer av
snö som kan förekomma. Förf. börjar sin redovisning med de beteckningar som kan betraktas som mest centrala och går ut mot systemets
mer perifera och sparsamt förekommande beteckningar. Det innebär
samtidigt en förflyttning från de mest betydelsefulla fiskslagen till de
ekonomiskt ointressanta. Här framhålls också att de delar av verkligheten, i det aktuella fallet fiskslag, vilka saknar intresse för de människor
som bygger upp ett språkligt system även saknar språklig etikett. Sådana
delar av verkligheten sägs bilda koverta kategorier. Termen är ett lån
från Kay 1971, vari företeelsen diskuteras. Uppsatsen citeras i avhandlingen.
Vidare betonas skillnaden mellan naturvetenskaplig klassificering av
verkligheten, där begreppssystemet blir en konstprodukt, och en naturvuxen, här kallad folklig, och de skillnader i det semantiska systemet
som blir en följd av de olika begreppssystemens uppbyggnad. Här saknas ett klart påpekande att skillnader självfallet uppstår även i det
språkliga beteckningsssystemet som en spegling av skillnaderna i det
semantiska systemet eller kanske snarare i de semantiska systemen. Det
naturvetenskapliga taxonomiska systemet ingår i fackspråksterminologier, det naturvuxna är en del av systemet i naturliga språk, här kallade
folkspråk. Det betonas att övergångar och lån sker mellan de olika
systemen. Detta har även berörts i kapitel 1 (avsnittet »Folkspråk—
fackspråk — riksspråk»), där det också exemplifieras hur övergångar mellan systemen kan ske.
Förf. berör också prototypbegreppet, varmed avses den föreställning
som väcks till liv då ett visst ord, t. ex. hund, pudel eller sill, nämns. Det
kunde också ha påpekats att denna prototypföreställning är starkt generaliserad och grundad på erfarenheter från otaliga referenter med vissa
bestämda egenskaper, vilka av språkbrukaren klassificeras som typiska
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för en viss prototyp. Prototypföreställningarna är enligt förf. tydligt
avgränsade från varandra men det är vanskligt att via t. ex. en semantisk
särdragsanalys söka skilja de olika enheterna åt. Om en ny referent
skulle tillkomma i språkbrukarens värld, t. ex. om en ny fisksort skulle
dyka upp, behövs en ny prototyp och en ny beteckning för denna. Skulle
det inträffa att en fisk som tillhör en kovert kategori och som följaktligen
saknar beteckning plötsligt blir intressant, t. ex. på grund av att fisken i
fråga av någon anledning börjar användas, finns prototypen förmodligen
redan i språkbrukarens föreställningsvärld. Vid övergången från kovert
kategori krävs dock en språklig beteckning för prototypen och en ny
prototypbeteckning uppstår.
Tidigare har nämnts att kapitelindelningen i avhandlingen rör sig från
centrum till periferi. Härmed avses följande: Kapitel 3-10 innehåller en
redogörelse för en systemkategori eller grupp inom systemet fiskbeteckningar, här närmare bestämt beteckningar för sill och annan saltvattensfisk. De grupper som anses mest centrala i systemet, dvs, de som
innehåller flest hyponymer per prototyp, behandlas i de första kapitlen,
och de som innehåller färre hyponymer i de senare. De förra bör enligt
förf. vara de ekonomiskt betydelsefulla fiskarterna och de senare de
ekonomiskt ointressanta.
I fortsättningen kommenteras uppläggningen, genomgången och redovisningen av de olika fiskbeteckningarna inom kapitlen. Kapitel 3-7
består av följande underavdelningar: 1. Material. 2. Etymologi. 3. Betydelseschema. 4. Nutida system. 5. Kvalitet. Sekundär betydelse. Kapitel
8-9, där beteckningar på s. k. skräpfisk och småfisk behandlas, saknar
underavdelning 5. Kapitel 10, där beteckningar på sällsynta fiskarter tas
upp, består av enbart »Material och kommentar». I materialredovisningen markeras sådana fiskbeteckningar som inte kunnat beläggas i nutid,
dvs, varken under förf.:s egna insamlingsresor eller i DAG: s samlingar.
Uttal ges i vissa fall enligt förf. :s egen utsago (s. 14) »för ordformer som
innehåller specifikt bohuslänska drag och inte bara uppvisar korrespondenser som följer generella ljudlagar». Beläggets proveniens anges så
långt som möjligt. Samtliga ord presenteras i bokstavsordning inom den
grupp beteckningar som denoterar en viss prototyp. Den mest använda
beteckningen görs till (eller anges vara) huvudord. Om flera beteckningar betraktas som lika vanliga, brukas som huvudord den beteckning som
har en likalydande motsvarighet inom (modern) zoologisk terminologi.
I samband med sin presentation av redovisningsmetoden nämner förf.
också att »varje fiskbeteckning betraktas som ett lexem, oberoende av
dess utseende i formellt hänseende» (s. 13). Förf. baserar sitt ställningstagande på semantiska kriterier och utgår huvudsakligen från Conklin
(1962, s. 121 ff.) m. fl. Som exempel kan nämnas att beteckningarna sil/
och rödfisk betraktas som »odelade» (»unitary simple» resp. »unitary
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complex») medan äkta tunga betraktas som sammansatt (»compositum») (Ernby s. 13). Efter materialredovisningen följer underavdelningarna »Etymologi» (varom vidare nedan) samt »Betydelseschema», avdelningar som kommer igen i varje kapitel. Förf. beskriver sitt betydelseschema, som bygger på informanternasi uppgifter vid intervjutillfältet om vilka beteckningar de anser vara genomskinliga i fråga om
»namngivningsorsak» och vilka de bedömer som ogenomskinliga. Jämför avdelningen »Nutida system», varom strax nedan. De genomskinliga
beteckningarna har delats in i åtta betydelsegrupper.2 De ogenomskinliga redovisas i en särskild avdelning i samma översikt. Beteckningar
som inte belagts i sen tid utmärks i schemat med parentes. Betydelseschemat kommenteras nedan liksom förf. :s anknytning av betydelsegrupperna till de begrepp som vanligen kallas fält eller domäner och
hennes kortfattade diskussion kring dessa begrepp.
I anslutning till förklaringen av betydelseschemat diskuterar förf. —
mycket summariskt — fiskbeteckningarna från ordbildningssynpunkt (s.
15), en diskussion som hade vunnit på att hållas samman med vad som
sägs om lexem (s. 13) och byggas ut. I anslutning till ett avsnitt om
beteckningarnas struktur kunde det också ha gjorts en ledanalys.
Slutligen beskrivs den avdelning inom varje kapitel som kallas »Nutida system». Här redovisas de beteckningar på saltvattensfisk som förf.
själv samlat in under åren 1979-84 med angivande av dialektgeografisk
distribution. I vissa fall anges även i vilka samtalssituationer beteckningen normalt används och om den förekommer som en del av dagens språk
eller enbart är ett minne från informantens barndom eller förekommer i
samtal om gångna tiders fiske e. d. Beteckningarna är indelade och
redovisade i samma betydelsegrupper som förekommer i betydelseschemat.
I kapitlets slut diskuterar förf. begreppen betydelseförändring och
betydelseförskjutning, i synnerhet den typ av betydelseförskjutning som
under beteckningen adekvation beskrivs i Stern 1931. Adekvation innebär att språkbrukarens uppmärksamhet förskjuts från en egenskap, som
dittills betraktats som karaktäristisk för referenten, till en annan, som i
och med detta övergår till att uppfattas som referentens mest karaktäristiska egenskap. Ett paradexempel på denna typ av betydelseförskjutning
är ordet pilsner, som ursprungligen betytt 'öl från Pilsen' och sedan
undergått en fullständig adekvation och numera avser 'ljust öl (i jämförelse med lager och porter)', nu kanske också, ännu vanligare, 'maltdryck med viss fastställd alkoholhalt'. En stor del av betydelseförskjut1 Med

informant avses här liksom för övrigt i avhandlingen representant för språkbrukarna i den bohuslänska befolkningsgrupp vars språkbruk undersöks med avseende på
olika fiskbeteckningar.
2 Se nedan under Betydelsekategorier och betydelseanalys.

Om bohuslänska fisknamn

11

ningarna på fiskbeteckningarnas område tycks bestå just av adekvationer, dels fullständiga (typen islandssill : islandssill 'stor fet sill av hög
kvalitet, ej längre nödvändigtvis fångad utanför Island', dvs, den referentiella ramen har vidgats), dels partiella (typen nordsjötorsk : nordsjötorsk 'torsk som är fångad i Nordsjön och är av högsta kvalitet', dvs, den
referentiella ramen har endast delvis vidgats).
Jag har varit förhållandevis utförlig i min genomgång av detta avsnitt,
därför att det ger hela avhandlingen i ett nötskal. De följande kapitlen,
3-10, är nämligen en tillämpning av vad som sägs i kapitel 2. I dem
redovisas och analyseras materialet i form av artiklar, i princip en för
varje beteckning. Beroende på avhandlingens disposition är dock varje
artikel splittrad på tre avdelningar, ett föga läsarvänligt arrangemang.
Varje kapitel inleds med en kort karaktäristik av de fiskslag som tas upp
och uppgifter lämnas om deras ekonomiska värde genom tiderna. Dessa
grundas huvudsakligen på Haneson & Rencke 1923 och Hasslöf 1949
samt på uppgifter ur Statistiska meddelanden 1983. Därefter följer redovisning av materialet med uppslagsform, uttalsbeteckning, uppgift om
huruvida beteckningen är belagd flera gånger och på flera platser (källa:
såväl DAG:s samlingar som egna uppteckningar), om den är utdöd, om
den är hämtad ur äldre skriftliga källor (företrädesvis Malm 1877), om
den förekommer som en naturlig del av språket i undersökningsområdet i
dag samt om den kan avse flera fisksorter (eller prototyper). Dessutom
hänvisas till var i avhandlingen etymologin är behandlad. Uppgifterna är
alltså många och detaljerade.
Efter de olika kapitlens materialsamlingar följer en avdelning »Etymologi», där vissa beteckningar behandlas i skilda artiklar, samt avdelningarna »Betydelseschema» och »Nutida system». I kapitlen 3-7, som
behandlar beteckningar på matfiskar av relativt stor ekonomisk betydelse, ingår en avslutande avdelning med rubriken »Kvalitet. Sekundär
betydelse». Här redogörs för i vilken mån det semantiska draget kvalitet
ingår i beteckningen och om det i något fall tagit överhanden över något
annat, ursprungligen starkare, semantiskt drag, så att fullständig adekvation ägt rum. Så har t. ex. skett med storsill (Ernby s. 51) och islandssill
(s. 53). I andra fall kan partiell adekvation påvisas, t. ex. i nordsjötorsk,
östersjötorsk (s. 53). Avdelningarna under rubriken »Kvalitet. Sekundär
betydelse» innehåller åtskilliga intressanta upplysningar om beteckningarnas betydelseutveckling. Efter kapitel 11, »Slutord», följer en engelsk
sammanfattning som kapitel 12. En stor del av denna utgörs av delar av
kapitel 2, och det med rätta, eftersom det där redogörs för uppläggningen
av undersökningen och också — summariskt — för dess teoretiska bakgrund. Men man saknar en svensk sammanfattning.
Jag övergår nu till en kritisk granskning av avhandlingen och kommer
då att ta upp vissa terminologiska, principiella och metodiska frågor
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samt dispositionen av artiklarna i avdelningarna »Etymologi» och »Nutida system». I samband härmed berörs också inordnandet i betydelsekategorier. Akribin i avhandlingen är god. Jag har funnit endast ett fåtal
felaktigheter, när jag på sedvanligt sätt kontrollerat material, källor och
hänvisningar.3 Här kan dock nämnas att förf. tillämpar en västsvensk
variant av pluralmorfemet -or, vilket hon tecknar -er. Svaga femininer
skrivs i singularis med -a och följaktligen förekommer singularformer
som skädda och sula vid sidan av pluralformer som skädder och suler.
A-mål råder upp till Strömstad. Bäst hade varit att följa riksspråksnormen och genomgående skriva skädda, skäddor osv.

Terminologi
Till att börja med kommer jag att diskutera termerna namn, beteckning
och benämning. På s. 2 står: »Nutida namnforskare har avgränsat termen namn till att gälla enbart egennamn. Fiskbeteckning och fiskbenämning är enligt dem mer adekvata termer än fisknamn». Förf. säger sig av
praktiska och estetiska skäl ämna använda namn »jämsides och synonymt med benämning och beteckning». Här hänvisas också till att
Karl-Hampus Dahlstedt, Sigurd Fries och David Kornhall i sina arbeten
använder termerna växtnamn resp. fisknamn; förf. anser sig inte ha
någon anledning att »i terminologiskt avseende helt bryta traditionen
från dem» (a. st.). Hon påpekar också att termen fisknamn utanför
forskarkretsar inte erbjuder några problem när det gäller förståelsen.
Synpunkter som att variation av termer åstadkommer en tilltalande
stilistisk variation kan väl lämnas därhän i en vetenskaplig diskussion.
Jag efterlyser ordentliga definitioner av de olika termerna och en diskussion om varför det möjligen kunde vara önskvärt att använda ett annat
ord än namn, när avsikten inte är att beteckna ett unikt exemplar. Jag
efterlyser också ett på en sådan diskussion grundat ställningstagande.
Det är en annan sak att man utanför den vetenskapliga diskussionen
kanske inte alltid behöver så precisa termer utan att man där, om man så
önskar, mycket väl kan fortsätta att tala om fisknamn och växtnamn.
Frågor av detta slag har behandlats i tryck senast i NORNA-rapporter 23
(t. ex. s. 11, 113, 153). Det är praktiskt att i vetenskaplig terminologi
begränsa användningen av namn till att gälla egennamnen. Det eliminerar bl. a. risken för missförstånd när man använder ord som t. ex. namngivningsprincip och namnsystem, eftersom man då vet att dessa termer
undantagslöst avser de principer som råder vid bildning av egennamn
respektive de system som egennamn bildar. Förf.: s bruk av namn för
3 En lista på sådana fel samt på rena skrivfel i stencilupplagan överlämnades till respondenten vid disputationen.
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beteckning medför dessutom en olämplig term som namnlån (Ernby s.
92), vilken omedelbart leder tanken till undersökningar av ortnamn och
personnamn i språkkontaktsområden, ingalunda till den av förf. avsedda
betydelsen 'lån av appellativa beteckningar från ett språk eller ett
språkskikt till ett annat'. Jag citerar: »Namnlån av det genomskinliga
rödtunga från zoologiska verk har därvid varit praktiskt». Förf. anser
alltså rödtunga vara inlånat i det bohuslänska beteckningssystemet från
zoologisk terminologi. Vidare får förf.: s bruk av namn olyckliga följder
för betydelsekategori 4, »Fångstplatsen, namn eller beskaffenhet». Här
står namn nämligen för ortnamn. Bruket av namn för beteckning illustrerar vådan av att inte använda den exaktare vetenskapliga terminologi
som står till förfogande och det bäddar i flera fall för en osäkerhet om
vad som egentligen menas. Förf. :s terminologi medför också att det
enkla namn används som synonym till beteckning, t. ex. i fraser som
»för namnen i grupp 2 ... kan också hävdas betydelseförskjutning» (s.
52). Ett sådant bruk av namn uppfattas troligen av de flesta som oegentligt. Termer som fisknamn och växtnamn är olämpliga, och det faktum
att de tycks leda till ett generellt användande av namn för beteckning gör
dem än mindre tilltalande. Namn betyder normalt egennamn.
Termen benämning används, i den mån den förekommer i litteraturen,
som synonym (och variant) till namn, men egentligen kan den anses vara
en övergripande term för både appellativ och egennamn. Se härom t. ex.
Th. Andersson i NORNA-rapporter 23 (s. 11) samt R. Otterbjörk och B.
Pamp i en diskussion refererad i a. a. (s. 113).
Det är svårt att förstå varför förf. håller fast vid termer som fisknamn
och växtnamn, då ordet beteckning (fiskbeteckning, växtbeteckning)
skulle ha gjort framställningen mer exakt och dessutom skulle ha minskat risken för missförstånd i språkteoretiska diskussioner. Risken är
visserligen inte stor att någon skulle tro att en undersökning av fisknamn
skulle gälla egennamn på individuella fiskar, varför en term som namngivningsprincip knappast kan missförstås i en sådan undersökning. Men
skulle termen förekomma i ett sammanhang där exempelvis universalier
i namngivning diskuteras, är det praktiskt att enbart genom att identifiera
termen veta att det inte rör sig om universalier vid bildning av appellativa beteckningar (på t. ex. fiskar). En enhetlig terminologi är alltid att
föredra. Det olämpliga i Ernbys terminologi accentueras ytterligare genom att den tycks leda till att namn används i stället för appellativ.
Förf. använder vidare termerna meddelare och informant på ett olyckligt sätt. De står nämligen ofta för språkbrukare, dvs, person ingående i
den befolkningsgrupp i vars (vardags)språk en viss beteckning naturligt
ingår. Om en person som inte ingår i denna grupp används ordet läsaren
(Ernby s. 14), vilket väl får betraktas som ett olycksfall i arbetet. Det är
en viktig distinktion att se meddelaren/informanten i en intervjusituation
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som representant för en stor grupp språkbrukare, inte som en person
som meddelar viss information om ett undersökningsmaterial.

Undersökningens syfte
avhandlingen saknas en klar definition av undersökningens syfte. Det
kan måhända förefalla pedantiskt i överkant att önska en exaktare
målprecisering; redan av titeln framgår ju att undersökningen vill bidra
till kunskapen om det ordbestånd som i Bohuslän betecknar olika slags
fiskar. Titeln ger emellertid en ganska diffus bild av undersökningen och
den stämmer inte heller med vad som verkligen utförts. Med ledning av
strödda uppgifter kan man dock sluta sig till att förf. främst ämnar
beskriva »det nutida bohuslänska fisknamnssystemet» från semantisk
synpunkt (se t. ex. s. 1 längst ned). På s. 9 förutskickas att »de bohuslänska fisknamnen kommer att behandlas med avseende på semantiska
relationer» och på s. 14 att »etymologisk ordförklaring används som
hjälpmedel för att fastställa betydelsegruppstillhörighet ... För utforskaren kan det vara intressant att genom etymologiskt studium söka
klarlägga, om dessa namn (dvs. »generellt ogenomskinliga fisknamn») i
förklarat »genomskinligt» skick går att placera in i någon av de åtta
förefintliga betydelsegrupperna, eller om namngivningsprinciperna för
fisk, historiskt sett, eventuellt har förändrats». Vidare kan man på s. 9
läsa: »Högst i den bohuslänska fisknamnshierarkin finner man begreppet
fisk, som omfattar hela domänen för denna undersökning», men på s. 10:
»Ytterligare ett steg längre ner i taxonomin finner man spaltningen
mellan sil/ och (övrig saltvattens)fisk, och därmed är den nivå nådd, där
beskrivningen av de bohuslänska fisknamnen huvudsakligen kommer att
ligga». Med ledning av nämnda citat borde undersökningens syfte kunna
formuleras på följande sätt: Syftet med undersökningen är att från
semantisk synpunkt beskriva det nutida bohuslänska beteckningssystem
som avser saltvattensfisk. Med »det nutida bohuslänska beteckningssystemet» menas hela det språkliga system som kunnat tecknas upp i
Bohusläns kustband under tiden 1979-84, innefattande mer eller mindre
dialektala resp. riksspråkspåverkade språkformer. Viktiga delmål har
blivit: 1. Att försöka klarlägga om »namngivningsprinciperna» har förändrats genom tiderna (s. 14). 2. Att försöka belysa viktiga betydelseförändringar i materialet. Däremot kan det ingalunda hävdas att undersökningen omfattar hela domänen fisk, eftersom den omfattar endast språkbruket hos yrkesfiskare i kustbandet och inlandsbefolkningens beteckningar för olika fiskar inte ingår.
Det är värdefullt att försöka precisera vad man vill göra. En klart
formulerad målsättning bäddar också för en summering av vad som
gjorts och vart man nått. 1 Ernbys avhandling saknar man en egentlig
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presentation av ett uppnått mål och ett hopsamlande av alla lösa trådar
och iakttagelser. Så ger förf. på flera ställen upplysningar om vissa
fiskbeteckningars knytning till olika språkskikt som dialekt, riksspråk,
olika fackspråk. Åtskilliga exempel på hur bohuslänska dialektord överlagrats av riksspråksord presenteras. Så tycks knorrhane på Kosteröarna
ha ersatt det gamla bohuslänska ordet för knot som i norra Bohuslän är
hårdhös (antas vara äldst) eller knorr och knorre (s. 109, 122, 125). I
motsatt riktning har däremot utvecklingen gått i fallet glasvar. Här har
beteckningen lånats in i zoologisk terminologi från bohuslänskan. På s.
93 påpekar förf. att ordet, som nu används av ett fåtal dialekttalande i
södra Bohuslän, tycks vara på retur in i bohuslänskan via zoologisk
terminologi. Här speglas följaktligen ett ords kretsgång mellan olika
språkskikt.
I flera fall sägs en beteckning vara lånad in i det bohuslänska systemet
direkt från zoologisk terminologi eller från riksspråket. Som exempel
härpå kan nämnas klorocka, som anses sakna fast förankring i det
bohuslänska beteckningssystemet. Ordet ses (på s. 142) som »ett inlån
från zoologiböckerna av ett litet fåtal informanter». Samma ord rubriceras i materialredovisningen (s. 134) som »riksspråksinlån». Visserligen
är det inte speciellt ovanligt att zoologiska termer används av enstaka
människor i olika sammanhang, vanligen för att närmare precisera en
viss djurbeteckning. Möjligen hade en belysning av samtalssituationen
kunnat bidra till att ge en uppfattning av om de zoologiska termerna
genomgående förekommer i språket i den trakt där de noterats eller om
de används enbart i en viss talsituation, t. ex. för att närmare precisera
den fisk som samtalet rör sig om. I det senare fallet kan ordet knappast
anses vara ett inlån i det normala bohuslänska beteckningssystemet. Här
bör det också påpekas vilka svårigheter det kan innebära att avgöra till
vilket språkskikt ett ord hör: om det bör ses som en zoologisk term eller
ej, om det är riksspråk eller dialekt osv. Som nämnts i innehållsredogörelsen ovan kommer förf. in på sådana frågor, bl. a. då hon diskuterar
olika begreppssystem och deras klassificering av verkligheten (s. 10 ff.),
övergång från ett språkskikt till ett annat samt, framför allt, då förhållandet riksspråk— dialekt berörs. Önskvärt hade dock varit att förf. (lämpligen på s. 13 i den avdelning där sättet att redovisa materialet behandlas)
närmare preciserat och diskuterat vilka kriterier hon använder, då en
beteckning klassas som zoologisk term. Är det då den förekommer i
zoologiska handböcker? Kanske enbart då den förekommer i Muus &
Dahlström 1977? Och hur avgör egentligen förf. när en beteckning ska
klassas som riksspråklig?
Vissa beteckningar tycks vara tillkomna för att användas som säljande
varubeteckningar, t. ex. bergvitling (s. 124), havsål och nordsjöål för
pigghaj (s. 140, 143). Som exempel på en riksspråklig handelsbeteckning
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kan nämnas tonfisk för vad som i bohuslänskan kallas makrillstörja (s.
113, 127). Vidare får läsaren, mer eller mindre i förbigående, veta att
vissa fiskbeteckningar används som (pejorativa?) inbyggarbeteckningar,
t. ex. knot som beteckning på innevånare på ön Knipplan (s. 125).
Åtskilliga intressanta iakttagelser av detta slag finns inströdda i avhandlingen. De borde ha redovisats kanske i ett specialregister eller i en
diskussion i en svensk sammanfattning, där trådarna kunde ha samlats.
Nu får tyvärr mycket en alltför undanskymd plats i avhandlingens textmassa.

Beteckningarnas förekomst och bruklighet
Som nämnts ovan får man i materialredovisningen många och detaljerade uppgifter om de undersökta fiskbeteckningarna. Bl. a. ger förf. här
upplysning om de olika beteckningarnas förekomst och bruklighet i det
undersökta språksystemet. Så som redovisningen utformats kan man få
misstanken att förf. går längre än materialet bär i sin strävan att ange
vilka beteckningar som kan anses förekomma i det nuvarande språket i
undersökningsområdet och vilka som kan anses vara döda eller mycket
sällsynta. Det verkar inte rimligt att hävda att ett dialektord är utdött
därför att det inte förekommer i samlingarna i våra dialektarkiv eller
därför att det inte kommit med vid en senare insamlingsdrive, grundad
på intervjuer med 30 huvudinformanter. Man kan med fog hävda att en
beteckning mycket väl kan förekomma i det nutida systemet, fastän den
undgått förf. under insamlingen 1979-84. Att det i vissa fall finns flera
belägg på samma dialektord i DAG:s samlingar medan i andra fall belägg
på ett ord saknas i samma samlingar kan säga mer om DAG: s upptecknare på platsen än om dialektordets förekomst. Ett klarläggande inlägg
från förf. under disputationen visar dock att hennes undersökning av
förekomst och användning av fiskbeteckningarna bedrivits med stor
energi och noggrannhet och på en hög ambitionsnivå. Det visade sig att
antalet intervjuade språkbrukare ingalunda inskränkts till de i avhandlingen redovisade huvudinformanterna, utan att ett betydligt större antal
språkbrukare anlitats för kontrollfrågor, bl. a. med hjälp av lokal press
och lokalradio. Jag finner det därför mycket sannolikt att det stämmer
med det verkliga förhållandet då förf. anger att ett ord dött ut eller sällan
förekommer. Ernby borde emellertid på en mera framskjuten plats ha
angett hur de beteckningar markeras som saknas i det nutida beteckningssystemet. Som det nu är läser man (mera i förbigående längst ner på
s. 16 f.) att parentes omkring ord i betydelseschemat anger att »nutida
belägg inte förefinns». Vidare anges (s. 13) att beteckningar som inte
kunnat beläggas i det nuvarande språket i undersökningsområdet markeras med enkel streckad understrykning i materialredovisningen. Det är
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dock svårt att få grepp om vad förf. egentligen gör för skillnad mellan att
en beteckning är utdöd och att den inte finns i det nutida systemet. Vid
jydetunga (materialsamlingen s. 79) står att beteckningen är utdöd.
Jydetunga är excerperat ur Malm 1877 och hänvisning till DAG saknas,
vilket väl betyder att uppteckning saknas? Jydetunga står också inom
parentes i betydelseschemat (s. 90). Ordet har alltså ansetts vara dött
och inte ingå i det nutida systemet. Härom är ju inte något att säga. Inom
parentes i betydelseschemat står även mareflundra (s. 90), som emellertid är upptecknat i Fjällbacka 1926 enligt materialredovisningen (med
hänvisning till DAG) (s. 79). Mareflundra förekommer dock inte i det
nutida systemet. Vidare förekommer maritunga inom parentes i betydelseschemat (s. 90). Ordet är inte markerat som utdött i materialredovisningen (s. 80); det är en excerpt ur Malm 1877 och ingen hänvisning
till DAG finns. Det anges inte förekomma i det nutida systemet. Det är
inte helt omöjligt att tyda förf.: s intention och att komma åt den bakomliggande verkligheten, men det är onödigt krångligt. Gåtans lösning är
nämligen att inget ord har markerats som utdött enbart därför att det
saknas i det nuvarande systemet. Förf. har varit försiktig nog att i sådana
fall endast nämna att ordet saknas i systemet i dag men förekom vid
uppteckningstillfället 1926, i mannaminne alltså, eller förekom (i zoologisk terminologi) 1877 då Malm skrevs. Någonstans borde det här klart
ha sagts ifrån, så att läsaren snabbt kunde bildat sig en uppfattning om
ett ords förekomst och bruklighet.

Etymologi
På s. 14 säger förf. sig använda etymologisk analys som hjälpmedel för
att fastställa betydelsegruppstillhörighet. En naturlig fråga blir då: Har
Ernby vid inplaceringen av fiskbeteckningarna i de åtta betydelsegrupper av vilka betydelseschemat består enbart utgått från språkbrukarnas
uppfattning om beteckningarnas betydelse eller har också språklig och
saklig analys använts? Allt tyder dock på att endast språkbrukarnas
uppfattning om betydelsen ligger till grund för inplaceringen av sådana
fiskbeteckningar som hör till det nutida språksystemet. Meningen »Etymologisk ordförklaring används som hjälpmedel för att fastställa betydelsegruppstillhörighet» får väl då anses gälla följande lilla fåtal ord:
A. Fiskbeteckningar som inte hör till det nutida systemet, dvs, inte har
tecknats upp under åren 1979-84 (och därför satts inom parentes i
betydelseschemat, enligt s. 16 f.). B. Fiskbeteckningar som är ogenomskinliga för språkbrukaren (då de i betydelseschemat placeras i gruppen
»ogenomskinliga»; jfr vad som sagts om denna kategori strax ovan) men
i vissa fall kan göras genomskinliga genom språklig förklaring. C. Fiskbeteckningar som är ogenomskinliga för människor utanför den här under2-869068 Sv. Landsmål
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sökta kretsen språkbrukare och som därför kan behöva förklaras och
kommenteras. Avsnittet på s. 14 i avhandlingen där dessa frågor diskuteras borde ha varit betydligt utförligare.
I varje kapitel går förf. under rubriken »Etymologi» som nämnts
igenom vissa beteckningar som hon anser kräver etymologisk kommentar. Också de avsnitt inom de olika kapitlen som har rubriken »Nutida
beteckningssystem» innehåller emellertid åtskilliga upplysningar som
passat bättre eller lika bra under rubriken »Etymologi». Som exempel
kan nämnas utredningen (s. 101, under »Nutida system») om hur fiskbeteckningen lemon, med variantformerna lemons och lemon sol, lånats in
i Bohuslän från England, efter vad förf. gör troligt från språket i Grimsby
och Hull. Artikeln avslutas med meningen »Etymologiskt sett är lemon
en utseendebeteckning». När man läser det undrar man vad förf. egentligen menar med etymologi. SAOB har definitionen: »1. (den) del av
språkvetenskapen som söker utforska de olika ordens ursprung, härledning o. historia. 2. [anv. utvecklad ur 1] i fråga om ord: härstamning,
ursprung, ursprunglig betydelse; härledning, grundad på språkvetenskapliga principer, språkhistorisk ordförklaring» (SAOB E 769). I sin
strävan att klargöra ett ords ursprung försöker man givetvis komma så
långt tillbaka som möjligt, knyta samman ordet med andra ord av samma
(eller liknande) ursprung i besläktade språk, klargöra hur ordet är bildat
och komma tillbaka till ordets ursprungsbetydelse. Även upplysningar
om ordens spridningsvägar är ett led i den etymologiska analysen. Ett
ord kan t. ex. lånas från germanska språk in i italienskan där det kan
genomgå en särutveckling och sedan spridas över Europa och även
återgå till det germanska språkområdet, kanske med en (helt eller delvis)
förändrad betydelse. Kort sagt: De upplysningar som står om lemon,
lemons och lemon sol på s. 101 i avhandlingen under rubriken »Nutida
system» kunde med betydligt större rätt ha stått i artikeln lemon osv.
under rubriken »Etymologi» på s. 87 f.
Jag misstänker att hela den i mitt tycke olyckliga delningen av ordens
etymologi bl. a. bygger på missuppfattningen att upplysningar om ett
ords spridningsvägar inte hör till ett ords etymologi. Som andra exempel
på (mer eller mindre) etymologiska utredningar som inte uppträder under
rubriken »Etymologi» kan jag nämna artiklarna piggvar (s. 95 f.), hälje
(s. 103), lubb (s. 122 f.), sandmakrill (s. 124), stenbit (s. 125), ranke (s.
125 f.). Det här är en uppdelning som går rakt igenom hela avhandlingen.
Man kan också jämföra grå benssill (s. 29) och glasvar (s. 93). Gråbenssill står under »Etymologi», glasvar under »Nutida system». Jag kan
inte se någon principiell skillnad mellan de två artiklarna annat än att
gråbenssill inte antas förekomma i det nutida systemet vilket glasvar
gör. Men detta kan ju inte vara ett kriterium på om ordet bör inplaceras
under »Etymologi». Det kriteriet måste finnas i själva artikelinnehållet.
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För att få en överblick av varje artikel (och med artikel menar jag nu
de två hälfter av förklaringen av vissa beteckningar som återfinns under
»Etymologi» resp. »Nutida system») tvingas läsaren följaktligen att dels
slå upp ordet under »Etymologi» resp. »Nutida system», dels slå upp
materialredovisningen för att se var ordet är belagt och eventuellt få
upplysning om avvikande uttal. Efter ett antal sådana genomgångar
önskar man som läsare varmt att inte en sådan delning av artikelinnehåll
kommit till stånd utan att uppgifter om uttal, spridning och språklig
utveckling hade samlats under resp. fiskbeteckning. Den tanke som
ligger bakom uppdelningen och som bottnar i en strävan att särhålla det
nutida systemet från ett äldre och att kommentera de olika betydelseutvecklingarna är visserligen värd all uppskattning. Den borde dock ha
kunnat komma till uttryck, även om varje fiskbeteckning behandlats i
form av en enda artikel.
Etymologierna kunde ha varit mera energiskt utförda. De kan dock i
vissa fall ge en nyckel till beteckningens grundbetydelse, utifrån vilken
sedan betydelseutveckling har skett. Förf. går här ofta direkt på den
förklaring som ges i de gängse etymologiska uppslagsverken och i SAOB
ibland även i sådana fall där beteckningen behandlats senare i en specialundersökning. Jag tänker då främst på Kornhall 1968, som innehåller
betydligt mer om just fiskbeteckningar och även betydligt fräschare
forskningsrön än en SAOB-artikel av tidigare datum. Jag vill härmed inte
säga att inte Kornhalls bok använts. Jämsides med SAOB är den säkert
den mest citerade källan. Men det sista som skrivits om ett ämne eller i
en fråga bör vara huvudkällan, om det inte finns något i den nyare
tolkningen som gör denna speciellt diskutabel.
Närmast generande är att behöva påpeka att primärordböckerna givetvis bör användas vid angivandet av ord och språkformer, inte en ordbok
som SAOB eller ett etymologiskt uppslagsverk som de Vries 1962. Det
betyder också att det primärmaterial som finns i våra dialektarkiv och
som publicerats i våra dialektordböcker är att föredra framför andrahandsmaterial i en riksspråklig ordbok av typ SAOB. Detta är lika
självklart som att t. ex. fornvästnordiskt språkmaterial bäst söks i och
citeras ur ordböcker som behandlar just fornvästnordiska. För att exemplifiera vad jag menar kommer jag nedan att diskutera artiklarna lemon,
hårdhös och sebranse.
Lemon, lemons, lemon sol 'bergskädda', med uttalet lemmon (s. 80,
under »Material»; uttal för lemons och lemon sol är inte angivet) är
enligt förf. allmänna beteckningar från Tjörn till Bovallstrand. Hon
skriver på s. 101 (»Nutida system»): »Lemon och lemons, m., samt
lemon sol f., .. är variationer på samma engelska tema.» Ordets etymologi diskuteras på s. 87 f., där läsaren får veta att lemon, lemons och
lemon sol har sitt ursprung i engelskans lemon sole, som av förf. anges
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beteckna 'bergskädda'. Den engelska beteckningen anses i sin tur vara
»sprungen ur franska limande (sole), vilket av E. Gamillscheg tolkas
som 'smalt, platt trästycke'. Betydelsen ligger nära den för »skädda 'flat
käpp', 'platt sten' s. 84 f. Sole är identiskt med sula s. 84». Här
efterlyser man upplysning om från vilken källa förf. hämtat uppgiften att
engelska lemon sole i Hull och Grimsby har betydelsen 'bergtunga'. Är
det från en engelsk dialektordbok, ett engelskt dialektarkiv eller är det
från förf. :s informanter? Uppgiften att den engelska fiskbeteckningen
kommer från det franska limande verkar ju rimlig. Det hade varit intressant med en antydan om spridningsvägarna, som man får då det gäller
ordets vandring från engelskt till svenskt språkområde, men det hade väl
knappast varit genomförbart inom ramen för denna undersökning. Däremot erfar läsaren att det franska limande (sole) av Gamillscheg tolkas
som 'smalt, platt trästycke'. I anslutning till denna tolkning dras en
parallell till skädda, som dels kan ha betydelsen 'flat käpp', 'platt sten',
dels är en fiskbeteckning. I Gamillscheg 1969 (s. 570) anses dock ingalunda att limande 'Kliesche' utgår från limande 'schmales, flaches Holzstäck' . Under limande redovisas istället två ord, limande 'Kliesche' och
limande 'schmales, flaches Holzstiick'. Det förstnämnda, som är den här
diskuterade fiskbeteckningen, önskar Gamillscheg knyta till limon
'gyttja', medan en annan härledning diskuteras i det välkända franska
etymologiska uppslagsverket Wartburg (bd 5, 1950, s. 338) och i den
kortare etymologiska ordboken Bloch Wartburg 1960 (s. 364 f.). I Gamillscheg och Bloch Wartburg 1960 påpekas också att ordets härkomst
inte är fullt klarlagd. Vilken åsikt man än har om hur franska limande,
engelska lemon skall härledas, är utredningen av orden en mycket
komplicerad historia, som förvisso inte kan klaras av på de få rader förf.
anslår härtill.
Hårdhös (s. 114) utgör exempel på hur förf. underlåter att gå till
primärordbok då det gäller fvn. språkgods. Här står: »de Vries redovisar
fvn. hauss . .». Fritzner eller Heggstad 1930 borde ha använts istället. —
Vidare hade nog en hänvisning till Kornhall 1968 (s. 93) här varit på sin plats.
Sebranse (s. 155) vill förf. knyta samman med sjöbroms, men hon
borde ha gjort en betydligt längre utredning och hänvisat till eventuella
parallella dialektala ljudutvecklingar för att kunna hävda den synpunkten. Tillsvidare får sebranse betraktas som dunkelt.
På s. 155 behandlas slutligen åtta fiskbeteckningar, men en regional
eller dialektal betydelse av i beteckningarna ingående ordmaterial nämns
endast i ett fall, nämligen under det pejorativa snörnils (som motsvarar
ett riksspråkligt snornils), medan en riksspråklig ordbok som SAOB
citeras flitigt. Det tycker jag är synd, särskilt som förf. på åtskilliga
ställen betonar att fiskbeteckningarna i många (de flesta?) fall innehåller
just dialektalt material.
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Åtskilliga — något för många — artiklar skulle kunna kommenteras på
det här sättet. Jag vill emellertid också nämna artikeln ising (s. 85). Den
är ett exempel på de många intressanta sakliga iakttagelser som förf.
meddelar varigenom en betecknings etymologi kan förklaras och förf.
stundom kan ge en saklig bakgrund till ett ords etymologi. Ising, säkerligen samma ord som fvn. ising 'isflak', förekommer också i danska och
antas vara danskt lån (s. 94). Ordet betecknar på Smögen 'rödtunga' (s.
79), förekommer i Danmark också som beteckning på andra plattfiskar
särskilt sandskädda (jfr s. 94) samt betecknar 'sandskädda' och 'lerskädda' i dialekter längs skånska västkusten (Kornhall 1968 s. 100 f.; uppgiften om det skånska dialektmaterialet saknas f. ö. i avhandlingen). Ising
förekommer vidare i skärising 'rödtunga' (Sydkoster och Nordkoster i
Bohuslän, s. 79, samt i Kornhalls undersökningsområde och i Danmark;
s. 85, 92). Förf. påpekar (s. 85) att undersidan på plattfisk i allmänhet är
helt vit och brukar blänka och glittra på långt håll då man drar in garnen.
Hon anser, sannolikt med all rätt, att den sakliga grunden till beteckningarna är fiskarnas likhet med små glittrande isflak då de dras mot land,
insnärjda i fiskegarn.

Betydelsekategorier och inplacering av beteckningarna
i betydelseschema
Fiskbeteckningarna har delats in i två huvudkategorier: A. Beteckningar som är genomskinliga för informanterna. B. Beteckningar som är
ogenomskinliga för informanterna. De för språkbrukarna genomskinliga
beteckningarna har sedan delats in i åtta betydelsegrupper: 1. Storlek.
2. Färg och lyster. 3. Utseende i övrigt. 4. Fångstplatsen, namn eller
beskaffenhet. 5. Beteende. 6. Fångstmetod. 7. Försäljningsmetod. 8. Användningsområde. Jfr. s. 14. På så sätt har förf. fått en semantisk
indelning i betydelsegrupper, som hon på s. 15 jämför med vad som av
fältteoretiker i allmänhet kallas fält eller domäner. Grupp förutsätts dock
inte genomgående beteckna sammanhängande betydelsefält på samma
sätt som fält och domäner. Ernby hänvisar här till sitt resonemang om
prototypbegreppet på s. 12 men uttrycker sig mycket kortfattat. Sannolikt önskar hon dock på detta sätt ta avstånd från fältteorin i dess
extremare former som den framförts av Trier och hans efterföljare.
Triers bärande teori var som bekant att hela teckenförrådet skulle låta
sig delas in i fält, täckta av tecken, som ligger som stenarna i en mosaik
(Trier 1931 s. 3). Hans teori, framför allt tanken om »der läckenlose
Zeichenmantel» har också utsatts för kraftig kritik, och inom nyare
forskning är man allmänt överens om att luckor förekommer. En pedagogiskt upplagd genomgång på svenska av olika utvecklingar inom fältteorin finner man i kap. 2 i K. Nikulas doktorsavhandling. Här disku-
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teras också den skillnad som anses föreligga mellan områden där människan själv medvetet skapat system och andra områden (Nikula 1979).
Som exempel på ett sådant skapat system nämns ofta betygsskalan
liksom de zoologiska och botaniska hierarkiskt uppbyggda systemen. Att
taxonomier som inte medvetet byggs upp utan får växa fram blir annorlunda verkar självklart. Ernby understryker »att man inte bör förvänta
sig konformitet tvärs genom det bohuslänska fisknamnssystemet» liksom att »Hierarkiska ojämnheter, luckor och överlappningar är tvärtom
några av de mest utmärkande dragen för folktaxonomier» (s. 15). Det
verkar som om hon närmast ansluter sig till de skolor där ordfält bildligt
talat betraktas som ett slags kraftfält där man kan urskilja vissa »kärnor»
eller »kraftcentra», vilka med varandra bildar mer eller mindre tydliga
mönster och runt vilka övriga ord grupperar sig. Det hade varit bra om
förf. hade gett läsaren en något tydligare bild av den teoretiska diskussionen om dessa frågor, då hon nu ändå anknyter till den genom sin
hänvisning t.ex. till Lehrer 1974 och Kay 1971.
Undersökningens tyngdpunkt ligger i uppbyggnaden av det betydelseschema som först presenteras på s. 14 f. Schemat är uppbyggt av
kategorier bildade genom gruppering av de för språkbrukarna genomskinliga beteckningarna i det nutida språksystemet. Till grund för sammanställningen ligger den betydelse språkbrukarna anser orden ha. I
nämnda betydelseschema, som återkommer i varje kapitel, placeras
samtliga beteckningar in. Analysen har utförts på följande sätt. Vid
insamlingsintervjuerna har förf. frågat sina informanter om vad de tror
det beror på att en viss fisk har en viss beteckning. Det är alltså inte (som
även tidigare, främst på s. 10 och 17, framhållits) en historisk-etymologisk analys av beteckningarna som ligger till grund för betydelseschemats utformning utan den betydelse en viss beteckning anses ha i dagens
språksituation. Ingenting tyder heller på att förf. gått tillväga på något
annat sätt. Önskar man ur semantisk synvinkel beskriva det system som
fiskbeteckningarna i ett område bildar vid en viss tidpunkt, är den
väg förf. valt att gå den enda tänkbara. Hon beskriver det system som
råder i en tid där man har möjlighet att komma åt det intryck som
beteckningarna gör på språkbrukarna. Genom att registrera dessa intryck eller snarare genom att låta dessa intryck fälla utslaget vid inplaceringen i olika betydelsegrupper, kommer förf. fram till de olika beteckningarnas betydelseinnehåll vid undersökningstillfället. En sammanställning av de olika grupperna kan sedan ge en uppfattning om beteckningarnas semantiska struktur och det system de bildar. Det vore fel att låta en
historisk-etymologisk analys av betydelserna få spela en roll vid inplaceringen i betydelsegrupper, då syftet är att belysa dagens semantiska
system. En säker etymologisk analys skulle däremot kunna belysa motsvarande system i en svunnen tid. Svårigheten att rätt uppfatta en äldre
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tids betydelsesystem måste dock betraktas som mycket stor. Den kräver
också betydande kunskaper om den tid och den kultur i vilken beteckningen uppstått och levat. Vidare förtjänar det att framhållas att det är en
sak att förklara ett ords ursprung, en annan att förklara dess betydelse då
det fungerar som appellativ beteckning för en speciell referentkategori.
Här ligger det nära till hands att som en parallell anföra den viktiga
skillnaden mellan den ordsemantiska och den namnsemantiska tolkningen av ett ortnamn. Betydelsen av det (de) ord som ingår i ett namn kan
vara fullständigt klar samtidigt som namnets namnsemantiska betydelse
är dunkel. Ett namn som Skorstenen kan i ett fall syfta på lokalitetens
form och betyda 'fiskeplatsen som består av en skorstensliknande naturformation', i ett annat syfta på bestämningen av lokalitetens läge och
betyda 'fiskeplatsen som ligger på en syftlinje vars ena syftpunkt består
av en skorsten', alternativt '.. av en skorstensliknande terrängformation', eller '. . av en punkt som kallas Skorstenen'. Namnsemantisk
tolkning av en äldre tids namn är en svår, ofta omöjlig, uppgift. På
liknande sätt skulle en beteckning som blåstrål(e) kunna tolkas på två
sätt, antingen som 'fisken som ser ut som en blå stråle' eller som 'fisken
som har strimmor (en strimma) som ser ut som blå strålar (en blå stråle)
på kroppen'. Nu tycks det vara så att det på hanens kropp finns strömlinjeformade blå band (som sägs övergå i grått under lekperioden) (Ernby s.
155). Därmed borde saken vara klar. Beteckningen har säkerligen sin
grund i att dessa blå band liknas vid strålar och dess betydelse är 'fisken
som har blå strålar på kroppen'. Det går alltså ibland att komma fram till
en beteckningssemantisk tolkning med hjälp av en språklig och saklig
tolkning. (Ernby påpekar att den vanliga beteckningen för blågylta är
blåstål. Hon anser blåstrål(e) vara en sekundär folketymologisk bildning, som utgått från blåstål (s. 155, 159).) Som ovan framhållits är det
emellertid förf. :s önskan att undersöka och närmare beskriva den betydelse fiskbeteckningarna har för dagens språkbrukare i det undersökta
området, dvs, för de människor i vilkas vardagsspråk beteckningarna
ingår som en naturlig del, inte fiskbeteckningarnas betydelse i tillblivelseögonblicket.
Jag övergår nu till att diskutera indelningen i betydelsegrupper. Vissa
av de redovisade beteckningarna faller utanför eller ser ut att falla
utanför de åtta kategorier som betydelsegrupperna representerar. Som
exempel kan nämnas hårdhös, enligt förf. :s kommentar (s. 114, 122)
'(fisk med) hård skalle'. Beteckningen är inplacerad i kategorin »Utseende i övrigt» (s. 117). Kan man se på en skalle om den är hård eller ej?
Språkbrukarna tycks anse det. Ytterligare exempel är fettpott, komule,
smörbult (s. 155 f. och 162 f.). Beteckningarna har visserligen med
fiskens allmänna utseende att göra men antas även anspela på den
känsloupplevelse man får då man tar i fisken och finner att den känns hal
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och småldibbig som smör eller annat fett eller len som en komule.
Komule anses också i färgen påminna om en komule. Beteckningarna
tycks alltså täcka in betydligt mer än själva utseendet men är dock
inplacerade under »Utseende i övrigt» (s. 157). Ålekussa (s. 155, 162),
som även den inplacerats i kategorin »Utseende i övrigt» (s. 157), är väl
snarast att hänföra till en kategori »Funktion» eller »Tänkt funktion»?
Dessa exempel pekar enligt min mening mot att kategorierna borde ha
utvidgats med hänsyn till sitt betydelseomfång. Vidare borde gruppen
»Färg och lyster» ha preciserats bättre. Som det nu står undrar man
varför inte komule förts till denna grupp i stället för till »Utseende i
övrigt» (s. 157). Svaret, som man så småningom kommer fram till, är att
till »Färg och lyster» förs endast sådana beteckningar som har avseende
på hela fiskkroppens färg och lyster, men i fallet komule är det dels fråga
om att fisken känns mjuk och len som en komule, dels att den i sin färg
påminner om en komule. Dessutom har ytterligare två fiskbeteckningar
komule placerats in i samma betydelsekategori, nämligen komule 'kummel' (s. 63; endast belagt i en uppteckning från Stenkyrka 1932, s. 57)
och komule 'blåvitling' (s. 117; ung beteckning med riksspråksuttal från
Göteborgs södra skärgård, s. 110). Placeringarna är diskutabla och väl
snarast resultatet av systemtvång. Komule 'blåvitling, kolmule', anses
nämligen vara en förvanskning av kolmule som i sin tur syftar på att
fiskens munhåla och gällocksinsidor är svarta (s. 123). Komule 'kummel'
kommenteras inte alls ur betydelsesynpunkt. Vidare ställer man sig
frågan om betydelsekategorin »Fångstplatsen, namn och beskaffenhet»
är korrekt. Är det här verkligen enbart fråga om fångstplatsen? Åsyftas
inte även levnads- och vistelseplatsen? Eller förhåller det sig så att förf.
anser att det enda som med någorlunda säkerhet kan anges för vissa icke
stationära fiskar är den plats där de fångats? Men beteckningar som
nordsjötorsk (s. 33 och 43), tångtorsk, tar(r)etorsk (s. 33 och 44 f.) och
tångulke (s. 157 och 163 f.) tyder på att det åtminstone i dessa fall (även)
är levnadsplatsen som avses. Kategorin borde ha rubricerats som
»Fångstplats, levnads- och vistelseplats».
Man kan också undra om begreppet »Försäljningsmetod» verkligen
täcker olika sätt att tillhandahålla fisk och att sortera fisk vid försäljning.
I fiskbeteckningar som blandsill (s. 33 och 47) knippetorsk (s. 33 och 47)
och vålgilltorsk (s. 32, 33 och 48) är det snarare fråga om olika sätt att
ordna och sortera upp fisk, inte om olika försäljningsmetoder. Ännu ett
exempel på oegentlig eller diskutabel inplacering i betydelsekategori är
stråksill, som också är placerad inom gruppen »Beteende» (s. 33).
Inplaceringen hade varit riktig, om det som avses är den betydelse som
enligt förf. finns hos ett par sagesmän, vilka anser att stråksill betyder
'sill som uppträder i stim' och för vilka en betydelse 'stim' hos ordet
stråk är levande. Men på s. 45 står att stråksill vanligen betyder 'mager
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utlekt sill'. Om detta är den betydelse som är den vanliga för språkbrukarna i dag, är det då verkligen lämpligt att föra beteckningen till
»Beteende»? Jag tycker knappast det.
Längst ner på s. 15 konstaterar förf. att inplaceringen i betydelsegrupp
i allmänhet inte erbjuder någon svårighet, utom då det gäller metaforiska
fiskbeteckningar. Följande fall är dock exempel på vissa av de svårigheter som möter vid inplaceringen i betydelsegrupper av de icke metaforiska namnen.
Höstsill och vårsill avseende sådan sill som leker på hösten respektive
på våren (s. 45) har båda placerats inom gruppen »Beteende» (s. 33). Det
är förståeligt, eftersom leken och därmed kanske också lektiden kan ses
som en del av fiskens allmänna beteende. I samma grupp har även
vintersill placerats (s. 33). Det kan väl dock knappast anses som ett
beteende hos sillen att låta sig fångas på vintern.
Vad inplaceringen av de metaforiska beteckningarna angår påpekar
förf. att det är synnerligen osäkert till vilken betydelsegrupp beteckningar som bonde 'lerskädda' (s. 90 och 97) och smed 'gråsej' (s. 63 och 69)
m. fl. skall föras (s. 16). Förf. säger också att hon valt att placera de
flesta, bl. a. just bonde, i gruppen »Utseende i övrigt» med argumentation för varje särskilt fall. Ett litet fåtal har placerats i gruppen »Storlek»
och någon enstaka i »Färg och lyster». En annan lösning på problemet
kunde ha varit att redovisa de metaforiska beteckningarna i en separat
översikt. Dessutom är det tvivelaktigt om språkbrukarna alltid har en
uppfattning om vad som kan ligga till grund för beteckningar som t. ex.
fröken och hästemakrill (s. 120 f.), bonde (s. 97). Även i dessa fall måste
utgångspunkten för inplacering i betydelsekategorier vara språkbrukarens uppfattning av beteckningens betydelse. I kommentaren till fröken
meddelas att det inte »kunnat beläggas exakt vilken egenskap hos stenbitshonan som har gett upphov till namnet» (s. 120). Att beteckningen
ändå inordnats i gruppen »Utseende i övrigt» (s. 117) borde tyda på att
språkbrukarna har en viss uppfattning om att bakom beteckningen ligger
en betydelse som gör att just denna grupp kan anses adekvat. I annat fall
borde fröken ha placerats i gruppen »Ogenomskinliga namn». Hästemakrill, som också förts till gruppen »Utseende i övrigt» (s. 117), kan
vara ett översättningslån från engelskans horsemackerel 'taggmakrill' (s.
120; enl. NED betecknar ordet f. ö. flera med makrill besläktade fiskar,
inte enbart 'taggmakrill'). Lån från andra språk har emellertid placerats i
gruppen »Ogenomskinliga namn», då språkbrukarna inte haft någon
uppfattning om deras betydelse. Jfr t. ex. lemon, lemons, lemon sol (s.
90, 87 f. och 101). Att hästemakrill inte placerats där borde alltså tyda på
att det hos språkbrukarna funnits en bestämd uppfattning om beteckningens betydelse. I kommentaren till hästemakrill konstaterar Ernby:
»Vad förleden exakt implicerar har inte kunnat fastläggas; möjligen

26

B.

Falck-Kjällquist

anges däri både utseende i allmänhet och storlek, kanske även ett
nedsättande drag av förvuxenhet i förhållande till makrillen» (s. 120).
Det pekar egentligen mot att hästemakrill borde ha förts till »Ogenomskinliga namn». Slutligen kunde man kanske tänka sig att beteckningen
bonde används om lerskäddan, därför att fisken bökar i bottenslammet?
I så fall borde bonde ha placerats i gruppen »Beteende». Tydligen har
dock inte någon av dagens språkbrukare haft denna tanke? Gruppen
»Utseende i övrigt» verkar dock knappast tillämplig i fråga om bonde.
Jfr kommentaren s. 97.
Som det alltså framgår är det långt ifrån alltid möjligt att placera in en
beteckning under en bestämd betydelsekategori. Det är inte heller speciellt förvånande att så är fallet. Sannolikt kan en beteckning av språkbrukarna tolkas på flera sätt. Verkligheten är alltid mycket komplex och
låter sig endast med svårighet indelas i (semantiska) kategorier. Likadant
är det med språket. Förf. diskuterar just det faktum att (semantiskt)
heltäckande och logiskt uppbyggda system inte förekommer i naturvuxna språk (jfr ovan s. 22) och undersökningen illustrerar detta. Än
klarare hade det framstått om förf. i den schematiska redovisningen av
de olika betydelsekategorierna bemödat sig om att påvisa hur olika
beteckningar kan synas höra till flera kategorier. Ett indelningssystem
som slår rätt till 100% måste alltid betraktas som antingen artificiellt' eller
också verklighetsfrämmande. Möjligen kan dock de anförda exemplen
tyda på att materialet pressats på vissa punkter och att det uppbyggda
betydelseschemat behöver modifieras något. Jag tror att hela uppläggningen av avhandlingen och inte minst av betydelseschemat hade vunnit
på att den grupp »ogenomskinliga» beteckningar som nu ingår i betydelseschemat hade skilts från de »genomskinliga» och behandlats för sig
i ett specialschema. Såvitt jag förstår är den grupp som enligt betydelseschemat består av ogenomskinliga beteckningar sammansatt dels av
sådana beteckningar som går att tolka med hjälp av språklig analys
fastän de förefaller språkbrukarna ogenomskinliga, dels av sådana beteckningar som hittills inte gått att tolka. Detta kunde ha anmärkts mera
explicit i anslutning till de olika betydelseschemana.
Det finns mycket mer i Ernbys avhandling som kunde ha tagits upp till
diskussion, t. ex. att man ofta saknar en språklig belysning av själva
beteckningarna, dvs, en analys av deras språkliga struktur. I sin strävan
att analysera fiskbeteckningarna kunde förf. ha ställt sig två frågor:
1. Vilket semantiskt innehåll har beteckningen? 2. Hur uttrycks innehållet? I avhandlingen tas fråga 1 upp till behandling. Fråga 2 berörs inte på
samma sätt.
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Slutord
Jag har tidigare huvudsakligen diskuterat vad jag ser som svagheter i
avhandlingen: avsaknaden av en klart formulerad målsättning och i
samband härmed ämnesavgränsning, avsaknaden av en samlad presentation av de olika upplysningar som finns insprängda i textmassan m. m.
Detta får dock inte tillåtas undanskymma förtjänsterna i Ernbys avhandling. Det material som presenteras och som analysen bygger på är
resultatet av ett noggrant, idogt och målmedvetet insamlande av uppgifter om vad människor i Bohusläns kustband, företrädesvis de som
sysslar med fiskhantering, kallar fisken i det hav vid vilket de lever och
ur vilket de hämtar sin utkomst. Förf. har sett det som sin uppgift att
lyfta fram de beteckningarna i ljuset, belysa dem på olika sätt och
beskriva deras betydelser. Den bärande idén i undersökningen är att
genom analys av nämnda språkbrukares uppfattning om fiskbeteckningarnas semantiska innehåll söka komma fram till det underliggande semantiska systemet. Undersökningsområdet är nytt och svårt och spännande. Förf. :s grepp om ämnet och om sitt material är fräscht och nytt
och intressant. Har då förf. kommit fram till en bild av det semantiska
system för beteckningar på olika slag av saltvattensfisk som i dag råder i
Bohusläns kustband? Det är svårt att ge ett bestämt svar på den frågan.
Ämnet är som sagt besvärligt och området nytt. Det kan dock inte råda
någon tvekan om att vi efter Ernbys avhandling vet betydligt mer om i
vilka betydelsegrupper de bohuslänska beteckningarna för olika slag av
saltvattensfisk hör hemma. På det sättet har undersökningen utvidgat
vårt kunskapsområde. Att det sedan finns plats för eftertanke, modifikationer, nya lösningar och förbättringar hör forskningen till. Till skillnad
från de artificiella systemens och teoriernas förenklade värld är verkligheten alltid komplex. Förf. håller sig till denna verklighet genom sin
respekt för materialet och försöker beskriva den. Det hedrar henne.
Det skulle vara möjligt att göra åtskilliga intressanta förlängningar av
den här undersökningen. Man kunde t. ex. med hjälp av en historisk-etymologisk analys försöka kasta ljus över beteckningarnas betydelse för en
svunnen tids människor. Förf. initierar en sådan analys (s. 14), men den
utförs inte här. En sådan helt genomförd analys kunde ge en plattform
för en intressant jämförelse mellan en äldre och en nyare tids semantiska
system och de begreppssystem som dessa återspeglar.
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SuMmary
Birgit Falck-Kjällquist, Bohuslän fish names
A doctoral thesis entitled Om bohuslänska fisknamn (Fish names of Bohuslän)
was defended by Birgitta Ernby on 1 June 1985 at the Department of Scandinavian Languages of the University of Gothenburg. The author of the present
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article acted as faculty examiner. The thesis, which includes a detailed summary
in English, was submitted in duplicated form, but is to be published in Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning.
In the thesis the author examines terms for a variety of saltwater fish used by
local people along the coast of the county of Göteborg and Bohus and attempts
to describe the main features of the semantic system formed by these terms.
As the title indicates, Ernby prefers the term fish names (fisknamn) to fish
designations (fiskbeteckningar, Fischebezeichnungen), which in many ways is
regrettable. As a result, expressions such as naming principle (namngivningsprincip), name system (namnsystem), and name loan (namnlån) are used with
reference to non-onomastic words or entities. The term name loan, which is
normally used to refer to onomastic loans between two or more languages in
contact, is used in the thesis for example with reference to the adoption of a
dialectal fish designation in zoological terminology, i. e. the transfer or passing of
a non-onomastic word from one sphere to another within one language.
Appropriate and unambiguous terms help to formulate the problems more
clearly. It must be considered highly desirable to make a terminological distinction between proper nouns (names, onomastic words), which are always monoreferential, and the non-onomastic words of a language. Terms for fish, like
those for other animals and for plants, should be assigned to the latter category.
The study draws on material in the dialect word collections of the Institute of
Dialect, Place-Name, and Folklore Research, Gothenburg, excerpts from a
treatise on fauna by A. W. Malm (1877), and an ambitious corpus competently
collected by Ernby herself, consisting of recorded interviews with local people
(mainly fishermen) along the entire Bohuslän coast. Since fishing has long been
of great economic importance to the coastal population of Bohuslän, 'a rich and
multifaceted system of designations for this vital industry' (Ernby, p. 10) is to be
expected. With reference to German and American semantic theory, Ernby
discusses differences between conceptual systems, primarily between scientific
and popular classifications of reality, and the differences in semantic system
resulting from the way the different conceptual systems are structured. Movements and loans between the different systems are discussed, as are a range of
changes and shifts in meaning within the Bohuslän system. Many semantic
changes as regards terms for Bohuslän saltwater fish seem to be cases of
`adequation', i. e. a shift of attention from one basic feature of the referent to
another. Adequation may be either total (e. g. islandssill, literally Iceland herring', which now means a large, fat herring of good quality, not necessarily
caught off Iceland') or partial (e.g. nordsjötorsk, `cod which is caught in the
North Sea and is of good quality', i. e. not just `cod caught in the North Sea').
By analysing present-day speakers' perceptions of the semantic content of fish
designations, Ernby attempts to deduce the underlying semantic system of terms
for different types of saltwater fish along the coast of Bohuslän. The designations
are grouped according to their referents, from groups with large numbers of
hyponyms, which can consequently be regarded as the most central (and economically most significant) species, to more peripheral groups with fewer or no
hyponyms, consisting of fish species of no economic value. It is also argued
(with reference to Kay 1971) that aspects of the real world which are of no
interest to man are not given linguistic labels. In each group the terms are
classified using an eight-category semantic table. Obviously the categories they
are assigned to and the actual categories chosen can be discussed and may
possibly need to be modified in some cases. However, there can be no doubt that
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after reading Ernby's thesis we know a great deal more about the semantic
groups to which Bohuslän terms for different species of saltwater fish belong.
Ernby also sets out to fill in the etymological background of the various terms,
making use of the etymological studies in Kornhall 1968 and of etymological
authorities like de Vries and Gamillscheg (though she misunderstands Gamillscheg in one case at least), as weil as the etymologies given in Svenska Akademiens ordbok (SAOB). It is remarkable that in some cases the author has failed
to consult primary dictionaries, contenting herself with evidence for Old West
Norse material from de Vries or Swedish dialect material from SAOB. As Ernby
herself points out, an interesting follow-up to this study might be to use a sound
etymological analysis to shed light on the semantic content of the terms concerned in earlier times. This would provide a basis for an interesting comparison
between earlier and present-day semantic systems and the conceptual systems
they reflect.

Tvo norske målgranskarar
Av Johan A. Schulze

Dej kom til å setja merke etter seg, desse tvo vitskapsmennene som
granska mål og målsoge i ej lang årrekkje. Og det var ikkje noko einsidig
arbeid dej let etter seg, det var ej vidfemnande rad utgreidingar som kom
frå deira hender, og som handlar um ulike emne frå norsk og nordisk
målgransking. Dej tvo granskarane var millom dej fremste eg hadde den
hugnad av å verta kjend med medan dej levde, og det var Sigurd Kolsrud
og Olai Skulerud.
I fyrste helvti av 20de hundreå'ret og seinare har norsk målvitskap fått
eit verdfullt tilskot nettupp i det arbeidet dej la ned, og som eg her bene
skal skildra stutt.
Kolsrud og Skulerud tok upp arven etter Johan Storm, Amund B.
Larsen og Marius Hxgstad, som var deira lxremeistrar. Ein eldre bror
av Sigurd Kolsrud, Oluf Kolsrud, fekk han ög inn på tanken å granska
gamle skrifter, og Sigurd Kolsrud la seg etter ein kritisk metode når det
galdt kjeldegrunnlag og målform i slike skriftstykke. Og han skreiv eit
grundig og moge arbeid, utgreidingi med namnet «Heidmarksbrev
1315-1560. Kjeldekritisk studie» frå 1914.
Olai Skulerud la fyrst fram eit emne frå stadnamngranskingi som
hovuduppgåve, og ho fekk tittelen «Om vin-Navnenes Behandling i
Fogderierne Nedre Telemarken og Bamle af Bratsberg Amt» (1906).
Dette arbeidet av Skulerud var noko utanum det vanlege; det vitna um
ein vitskapleg givnad, og den kom til å syna seg i stOrre mxlestav seinare
i skriftene hans.
Men dej nemnde utgreidingane av Kolsrud og Skulerud var bene ei
byrjing til den ruvande skriftrekkja dej leivde etter seg.
Sigurd Kolsrud var ein sers gåverik og lxrd mann, ein sermerkt
personlegdom. Arbeidsumkvervet hans spana yver ulike greiner av
norsk målvitskap. Her kan ein m. a. strika under verksemdi hans i
Riksarkivet og i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt forutan det han
heldt på med i Norsk MålfOrearkiv; det hadde han grunnlagt i 1936. Det
segjer seg sjOlv at han kom til å få ein kunnskap um norsk mål og
målvokster som ingen annan i arbeidet i desse institusjonane.
Alt i 1922, då Kolsrud sOkte professoratet etter Marius Hxgstad, var
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del merksame på denne mannen med so rike evnor. No kjem det meste
av utsegni frå den gongen:
»FOrstearkivar Sigurd Kolsrud (f0dt 1888, cand. mag. 1913) har lagt for dagen
en betydelig forskerevne og en sjelden forskertrang.
Hans sproglige studier gjelder både moderne dialekter og eldre tiders sprog,
serlig sproget i sprogskiftetiden.
Også arkivar Kolsrud har i manuskript innlevert et omfangsrikt arbeide over
en nynorsk dialekt: en rekke kapitler av en fremstilling av »Landingsmålet«.
Dette stort anlagte arbeide viser oss en forfatter som ikke alene er sxrdeles
dyktig som samler, men også interesserer sig for og er skikket til å arbeide i
omtrent alle de retninger som dialektstudiet nu for tiden går i. Og fremfor alt
lxrer vi her å kjenne en original forsker av betydelige dimensioner. En enkelt
side ved hr. Kolsruds »Landingsmålet« vil vi her swrskilt nevne. Skriftet er
preget av ekte historisk omsyn og, idet opmerksomheten stadig er rettet også på
nxrmere og fjernere dialekter, er forfatteren i stand til å vise oss, i hvilken grad
Oplandet allerede i middelalderen må ha vwrt en enhet både i sproglig og i andre
henseender. — Inngående kjennskap til moderne dialekter har hr. Kolsrud også
vist i sine bemerkninger tu de eldre sprogminnesmerker han har offentliggjort.
Sproget i sprogskiftetiden har arkivar Kolsrud behandlet i en del mindre trykte
arbeider. Her har han swrlig, som han selv sier, »granska det offisielle maalet og
samhOvet millom samfundsstyring og einskildmann i maalvoksteren«. Disse hans
arbeider har i meget en programaktig karakter, men alt i det som er offentliggjort,
har han nådd frem til flere resultater som gir oss Oket kunnskap om og klarere
forståelse av overgangen fra norsk til dansk i tiden 1400-1600. Dessuten har han
sendt inn i manuskript et stOrre arbeide »Eldre dansk og norsk rettskriving«, som
Kildeskriftkommisjonen har vedtatt å utgi. Det hviler på omfattende detaljundersOkelser, og av det fremlagte materiale har forfatteren utdradd flere nye synspunkter.
Arkivar Kolsrud utmerker sig ved utstrakte sprogkunnskaper, også utenfor
nordisk sprog, og er i besiddelse av en usedvanlig evne til abstrakt tenkning over
sprogfenomener og sprogliv. I gammelnorsk er han ypperlig hjemme, hvad han
har vist ved oversettelser av flere vanskelige tekster (lover, Rimbegja). Han er
enn videre en fortrinlig kjenner av skrifthistorie, og mangen gang har han også
streifet litteraturhistoriske spOrsmål, deriblant folkevisene, og gitt , verdifulle
bidrag tu studiet av norsk litteraturhistorie i det 16de og 17de å'rhundre.
Hr. Kolsrud har i sommer sendt ut en bok »Maal og maalgransking«. Dette er
et sprogfilosofisk arbeide, som ikke direkte vedkommer hans kvalifikasjoner for
den lwrerstilling han sOker. Men i dette verk har han bedre enn andre steder fått
anledning til å vise at han har en original fremstillingsform og en levende stil.»
Dette er henta frå «Det Kongelige Frederiks Universitets Årsberetning» 1 ste juli 1922— 30te juni 1923 s. 13-15. Frå 1/1 1923 vart Sigurd
Kolsrud professor i nordisk målvitskap ved Universitetet. I Universitetsmeldingane vidare frametter ser me kva han dreiv på med av fyrelesingar, artiklar, utgreidingar og uppskriftsferder ute i bygdene, og kva han
gav ut av gamle skrifter.
Frå tidi etter 1922 har me ej onnor utsegn um Kolsrud i umtalen av
jordeboki frå Oslo og Hamar bispedOme; i «Universitetet i Oslo
1911-1961» I s. 438 les me fylgjande: «Den innholdsmettede historisk-filologiske innledning til hans utgave av «Oslo og Hamar bispedOmes
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jordebok» (1929) vitner om Kolsruds allsidige leerdom, som historiker og
lingvist». Og jamvel i eit lite stykke som «Vir perillustris» (1937) — bene
tvo sidor — finn me vitnemål um både lesnad og lxrdom og kva Kolsrud
hadde hovud for; innhaldet og kjeldetilvisingane hans er tydelege prov.
Utgreidingane og andre skrifter etter Kolsrud syner at han ikkje bene
kjem inn på reint språklege, målhistoriske eller skrifthistoriske emne; me
ser eit heller mangslungi bilxte i det han legg fram. Kolsrud har utgreidingar og artiklar der han tek upp slikt som folkevisor, gamle kyrkjerekneskapar, skrivarar, upphavet til det norske folket, upplysning i målskiftetidi, ånds- og kultursoge etter 1800, han leitar fram eldre og yngre
kjeldor, hermer skriftstykke av ymist slag, han skriv um bispar og
prestar, um gardsarkiv, um gamal arkivregistrering og elles um ting som
meir eller mindre ryker ved dei ulike emne han har sett seg ut. Og alt
dette er merkt av mannen som skriv; det fortel oss um vidfemnande
kunnskapar og godt skyn, og det ligg på eit sers hOgt plan.
Korkje «Landingsmålet» eller «Eldre dansk og norsk rettskriving»
vart utgjevne, men um sist nemnde heldt Kolsrud ein tale i Vitskapsakademiet i mai 1922, som det finst eit lite samandrag av på ei halv side
(Forhandlinger i Videnskapsselskapet i Kristiania 1922 (1923) s. 22).1
Ei utgreiding som «Målet i SOrum» er eit etterleivt arbeid av Kolsrud
som kom ut i 1961, og det fekk ein fin umtale i Maal og Minne 1962 s. 80
av Trygve Knudsen (1897-1968). Kolsrud hadde eit godt grunnlag for å
skriva denne utgreidingi på den måten han gjorde; me skal ög hugsa på at
han hadde drivi med «Nynorsk Ordbok» og med samlingar til ei eldre
nynorsk ordbok. Umframt var han inne i gamalt brevmål — han var med i
kommisjonen for Diplomatarium Norvegicum — so han var sjOlvskriven
til å arbeida med SOrumsmålet. Og frå fik hadde han ei utgreiding um
Romeriksmål (1932). I «Målet i SOrum» gjer Kolsrud greide for 13 gamle
brev som syner den språklege framvoksteren på dei kantar av Romerike
(1331-1516), for å nemna noko frå det arbeidet.
Det er elles nokre serskilde postar i denne utgreidingi som det kan
vera forvitneleg å sjå litt nzerare på.
For kvart av dei 13 brevi frå SOrum set Kolsrud upp full upphavstekst
med ein stutt merknad um målform. Han peikar vidare på at mange brev
frå Oslo eller andre Romeriksbygder har på lag same målformi som
SOrumsbrevi. Av den grunnen er det uråd å sjå um alle dei 13 er skrivne
av SOrumsokningar, eller um dei er utferda av innflytjarar, meiner han
Her gjer eg merksam på at Kolsrud gav ut ein artikkel på 6 sidor — «Eldre rettskriving» — i
festskrift til Peter Skautrup 1956. JainfOrer me denne artikkelen med samandraget på den
halve sida frå 1922, finn me ut at innhaldet i desse tvo er mykje likt; disposisjonen frå 1922
synest å koma att i artikkelen som vart prenta 34 år seinare. Kor mykje Kolsrud har nytta
av den upphavlege utgreidingi til artikkelen frå 1956, skal vera usagt, men dei 6 sidone kan
nok ikkje vera so store innhogget, når det i 1922 var tale um «et stOrre arbeide».
3-869068 Sv. Landsmål
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(s. 16). I seinare år er det utkomi eit stort verk av Per Nyquist GrOtvedt:
«Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Folden-området 1350-1450»,
og frå den tidbolken står det eit langt stykke um Romeriksbrev (s. 11-84)
i band I (1969). Når det gjeld vokalsamhOve, «tek endingsvokalane e og
o til å få stOrre rom enn i og u», segjer Kolsrud (s. 19) um eit brev frå
1399 (nr. 698 i DN IV). Dette Over med det GrOtvedt skriv (s. 42) i
«Skrift og tale» I, der me les fylgjande: «Langt oftere skrives e el. a, for i
og o for u i utlyd».
Ein skulle helst tru at dei 13 SOrumsbrevi upphavleg hoyrer heime i
det stroket eller landsluten der SOrum ligg; det er elles so mangt i dei som
samsvarar med det brevtilfanget GrOtvedt legg fram frå Romerike i
«Skrift og tale» I, i alle Ove for tidbolken 1350-1450.
Brevtilfang frå Oslo har GrOtvedt i tvo tidlegare utgreidingar; den eine
er «Studier over lagmannsbrev fra Oslo 1350-1450», utgjevi i 1949, og
den andre heiter «Skriftspråktradisjon ved Hallvardskirken og Mariakirken i Oslo 1350-1450» frå 1954. Her er ög eit jamfOringsgrunnlag med
SOrum-Romeriksbrevi.
I fyreordet tul utgreidingi frå 1949 takkar GrOtvedt professorane Seip
og Sigurd Kolsrud for interessa dei synte arbeidet hans.
Både Kolsrud og GrOtvedt kjem inn på geistlege skrivarar, og dei
nemner folk av Sudrheimsxtti som har ferda ut skriftstykke. (Kolsrud s.
16, GrOtvedt s. 28 ffi «Skrift og tale» I.)
Men det er ikkje berre gamle brev som er gjorde greide for i «Målet i
SOrum»; me finn ög Orne på ord og former frå etterreformasjonstidi,
bygdeord som er tilmåta etter dansk skriftmynster. Kolsrud nemner slike
t. d. etter skiftebrev, og han segjer m. a.: «Slike heimelege nemningar for
ting som var lite nemnde i danske bOker fekk så godt det let seg gjera
skriftform etter dansk ~sten » Og vidare dette: «Det var ög sjOlvsagt
at alle bygdeord laut måtast tul i form og skrivemåte om dei skulle
brukast i bokmålet.» Sjå elles utgreidingi hans s. 27-28.
«Målet i SOrum» syner andre dOme på slik tilmåting frå 16-1700-åri der
Kolsrud talar um husi på ein gard (s. 9). Der finn me slikt som «Melkeboe» 1691, «Stolpebod» 1687, «Swallen» 1691, «madboen» 1715, «Stue
Koffuen» 1720 osb.
Til samanlikning kan nemnast ord me les i ei synfaring frå BO i
Telemark. Eg hermer dOme frå året 1705 etter tingbok nr. 5 (1703-1706)
for Nedre Telemark sorenskrivardOme, fol 142 A—B (Statsarkivet i
Oslo). Der står det «Laden», «spaan — spaanen», «ROsted» (raustet), «4
aaser udj stolpeboden», og i tvo ord: «stolpe boden», «fzehuuset», «On
voller» (ej form av torvvol, gno. torfnlr) som held torvlaget på taket, og
«vaaven», flt. «vaaver» eller «vaafuer» av kvåv, ein klOyvd, uthola
stokk til taktekkjing.
Utgreidingi um SOrumsmålet er elles ordna på den måten at det fyrst
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kjem ei historisk utsyn som m. a. inneheld bolkar um folkenamn, dei 13
brevi, dansk og norsk i dansketidi og åni etter 1814. So kjem ei grammatisk skildring med ljodverk (vokalar og konsonantar) og formverk (namnord, adjektiv, adverb, talord, pronomen, sterke og linne gjerningsord) og
med målprOvor til slutt. Og Kolsrud skyt inn dOme frå dei gamle SOrumsbrevi og tilfang etter 1537 for å kasta hos yver den språklege framvoksteren i dette målfibret.
Olai Skulerud, fOdd i 1881 og 7 år eldre enn Kolsrud, var den andre
store granskaren av norsk og nordisk mål. Skulerud levde lenger enn
Kolsrud, han vart 82 år i 1963, medan Kolsrud hadde fylt 69 då han
dOydde. Skulerud er mest kjend for arbeidet med TinndOlmålet i Telemark, men han har ög skrivi andre utgreidingar av stort verde. Her er
ikkje staden til å gå nxrare inn på Tinnsmålet, men eg kan upplysa at
Ingeborg Hoff har skrivi ei utfOrleg skildring av verket i Arkiv för
nordisk filologi, Lund 1947 s. 244-258.
Men noko kan likevel segjast um dette arbeidet av Skulerud. Fyrst
kom «Telemaalet i umriss» i 1918, og boki er liksom ei innleiding til dei
stOrre bandi um sjOlve målet i Tinn frå 1922 og 1938 — som båe fekk
namnet «Tinnsmålet». «Telemaalet i umriss» gjev ei målhistorisk utsyn,
og i dei tvo store bOkene um TinndOlmålet tek Skulerud fyre seg ulike
avbrigde innanfor ljodsystemet. Men der dryfter han ög tilfang frå grannebygder og andre målfiåre til samanlikning med målet i Tinn. Til saman
er desse tri bandi den mest mangslungne utgreidingi um eit einskilt
bygdemål her i landet. Eit liknande arbeid frå Sverike, som ein kan setja
ho i breidd med, er «Dalmålet» av Lars Levander (1883-1950).
Skulerud skreiv elles dei kjende utgreidingane um Ringeriksmål (Norderhov 1926, Ådal 1927) og vidare ei rekkje artiklar um språklege emne
og um stadnamn. Når det gjeld det siste, kan eg nemna ei utgreiding som
heiter «Utsyn over vestnorsk stadnamngransking» (prenta 1945 i Bergens Museums Årbok, Hist.-antikv. rekke nr. 3).
Skulerud gav alltid ei hjelpande hand og var viljug til å låna tilfang til
andre som dreiv med målgransking. Han var mykje religiOst interessera
og hadde vener og kjenningar innan misjonskrinsar; sjOlv skreiv han og
gav ut religiOse skrifter.
Etter gravferdi til Sigurd Kolsrud i desember 1957 hadde Skulerud sagt
at endå Kolsrud var yngre enn han sjOlv, hadde han von som ein far for
honom, visseleg med tanke på målgranskingi Skulerud heldt på med. Og
Kolsrud hadde ög von til hjelp for folk som Helge Refsum og Tov Flatin
då dei skreiv utgreidingane um Romeriksmålet og bygdemålet i Seljord.
Både Kolsrud og Skulerud synte stor interesse for det serskilde emnet
um jamning eg hadde som hovuduppgåve, og som seinare kom ut i
bokform. (Jfr. utsegni i fyreordet til «Eit eldre jamningstilhOve i vest-vikversk » frå 1972.)
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Det står enno att å få gjevi ut resten av Tinnsmålet etter Skulerud. Det
flnst ög eit uprenta arbeid av Kolsrud med namnet «Griö», ein studie i
grid- og landsvistformularen, og manuskriptet er — grovt rekna — på
ikring 150 maskinskrivne sidor. I fyreordet der fortel Kolsrud at han
hadde skrivi utgreidingi i 1916 og at han sidan hadde funni ymist tul
utfylling. Vidare takkar han professor Absalon Taranger (1858-1930) for
fleire rettingar.
I Norsk Må1fOrearkiv ligg det alt eit fyrearbeid tu ein bibliografi yver
skrifter av Sigurd Kolsrud og Olai Skulerud. Men det er ikkje lett å få i
stand el samlande yversyn yver alt det desse vitskapsmennene skreiv og
gav ut i so mange år, og det skal mykje leiting tu fOr det vert eit
fullnOgjande resultat av det. Me kan bene tenkja på kor mange bladstykke som finst, og som er sers vanskelege å spora upp, og elles kan det
vera eitkvart som ligg burtgOymt i tidsskrift og andre slag bokverk; ein
veit beint fram ikkje um det. Bene som eit Orne: kven kunne vita utan
vidare at Skulerud hadde umsett Gråtopp-brevi i bygdeboki for Drangedal med Tdrdal? Men det viktigaste av det Kolsrud og Skulerud gjorde
vitskapleg, er likevel komi med i dei minnetalane Ingeborg Hoff og Olav
T. Beito fekk prenta i 1958 og 1964 i å'rbdkene til det norske vitskapsakademiet i Oslo.
Det hadde von gildt dersom det kunne korna ut eit band der dei mindre
utgreidingane og artiklane av Kolsrud var samla, og likeeins ei utgåve
med dei av Skulerud.
Dej tvo granskarane er burte, men verket deira har me fått i erve, og i
sanning kan ein segja at dei skapte og leivde noko etter seg.

SUMMary
Johan A. Schulze, Two Norwegian dialect scholars
Professors Sigurd Kolsrud and Olai Skulerud left behind them a great many
works of scholarship about Norwegian and other Scandinavian dialects and
about dialect history. They were ready to tackle such subjects early on in their
careers, a fact clearly illustrated by the first works they published.
Kolsrud and Skulerud not only wrote on purely linguistic and philological
subjects; they also dealt with folk-songs, non-material culture, religious outlooks, cultural history, written sources old and new, archive management, and
place-names, to mention just a few of their fields of interest.
A number of manuscripts by Kolsrud and Skulerud have not yet been published and printed. As early as 1922 Kolsrud wrote a major treatise on `Early
Danish and Norwegian orthography', of which probably only a short section has
since been published (as a paper on Tarly orthography' in a Festschrift for Peter
Skautrup in 1956). Kolsrud' s posthumous work Målet i SOrum (`The dialect of
SOrum') bears witness to the same insight and scholarship as are found in his
other writings. The author of the present article refers to a philological work by

Tvo norske målgranskarar

37

Per Nyquist Grutvedt, which confirms the conclusions Kolsrud drew about the
fourteenth- and fifteenth-century SOrum letters included in his study.
Olai Skulerud's major work, Tinnsmålet, deals with the dialect of Tinn in
Telemark. This and Lars Levander's Dalmålet (on Dalarna dialect) are among
the greatest treatises of their kind in Scandinavia. Part of Tinnsmålet has yet to
be printed. Plans have been afoot to compile a bibliography of the writings of
Kolsrud and Skulerud, and the makings of one already exist at Oslo University's
Norwegian Dialect Archives (Norsk MålfOrearkiv). The publication of two volumes containing these scholars' shorter essays and articles would also be desirable.

Sägner och historier från Genarp
Upptecknade av Helge Andersson

Inledning
Det vidsträckta Häckeberga gods på de skogklädda sydvästsluttningarna
av Romeleåsen inom Genarps socken i Bara härad och Malmöhus län var
långt in i sen tid något av en sluten värld. Godsbefolkningen, arrendebönder och torpare, präglades av ringa rörlighet och deras livsverk
utfördes på godset, där de också var födda. Arrendekontraktet övergick
ofta till sonen, och föräldrarna bodde på äldre dagar kvar på gården som
undantagsfolk. In- och utflyttningar över sockengränsen var inte vanliga.
Giftermålsräjongen var snäv, och äktenskapspartnern hämtades mestadels från godset och den egna socknen. Stora avstånd och dåliga kommunikationer försvårade länge kontakten med städer och andra tätorter.
Behovet att lämna godset var heller inte särskilt stort. I självhushållningens tid producerades huvuddelen av det för livet nödvändiga på den egna
gården, och vad därutöver behövdes hämtades från handelsboden och
hantverkarna i kyrkbyn Genarp. Så sent som i slutet av 1800-talet hade
flertalet av godsets invånare aldrig passerat över sockengränsen. Förhållandena ändrades 1894, då Malmö—Genarps järnväg öppnades med
förbindelse också till Lund över Klågerup. Men ännu i början av 1950-talet levde här gamla sockenbor, födda på 1860-, 1870- och 1880-talen, som
aldrig i hela sitt liv varit utanför den egna socknens gränser. De hade
framlevt hela sitt liv på Häckeberga gods. Deras enda värld var därför
»Hikkebarja goss» eller som man oftast bara sade »gossed». Några hade
en enda gång i livet, andra ett par gånger, varit utanför »gossed» och då
besökt tingsstället Dalby i Torna härad, marknaden i Skurup i Vemmenhögs härad och städerna Malmö och Lund.
Den ringa rörligheten bland befolkningen och därmed obetydlig påverkan utifrån skapade gynnsamma förutsättningar för dialekt- och folklivsforskning. Folkmålet i Genarp, som tillhör den östra gruppen av sydligt
Baramål, förblev länge tämligen genuint, och en rik skatt av folksägner
liksom gammal vidskepelse och tradition bevarades samtidigt intakt.
Ett dominerande inslag i sägenmaterialet från Genarp är trollsägnerna,
som är knutna till såväl Romeleklint, ett vida synligt höjdparti av Romeleåsen, som andra höjder och backar i socknen. På Romeleklint bodde
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enligt folktron »Klintafrun», och när dimmorna svepte fram över åsen,
sade man, att trollen bakade bröd. Folktrons värld innehöll förutom troll
också ett helt galleri av andra varelser, som drev sitt spel med människorna: bäckahästar, varulvar, maror, tomtenissar och andra mystiska
väsen med tillhåll i backar och vattendrag. Genom förbund med de
mystiska makterna kunde människan få kraft att utföra märkliga ting,
t. ex. mjölka en kniv. Fattigdomen var förr stor, och man drömde gärna
om rikedomar. Ett vanligt sägenmotiv är letandet efter skatter, som
ligger gömda antingen i marken eller i något vatten. Förutsättningen för
att skattsökarna skulle lyckas i sitt företag var, att de arbetade stillatigande. Sägnerna berättar emellertid, att just som de fått tag i skatten och
skall dra upp den, får de se en underlig syn, som får dem att bryta
tystnaden med ett rop av förvåning. Skatten glider dem ur händerna
tillbaka ner i djupet, och de förblir fattiga. Också till socknens två fasta
punkter, Genarps kyrka och Häckeberga slott, är ett flertal sägner
knutna.
Här återges ett antal sägner och historier, upptecknade i Genarp
1950-55 efter några av de sista bärarna av socknens gamla tradition.
Uppteckningarna återges i grov beteckning, varvid är att märka att a
betecknar slutet a (a) i t. ex. mad, och a öppet a (a), långt i t. ex. grava
och kort it. ex. sadd samt -a i ändelser. En punkt efter vokalen utmärker
vokallängd i sådana fall, där mellansvenskt eller skånskt riksspråksuttal
inte har det, t. ex. a.ndra, lä.nje. Tecknet å motsvarar i allmänhet
landsmålsalfabetets a. I orden då och så betecknar å alltid landsmålsalfabetets o. Tecknet e i ordet trz (med) läses e,. Då y är kort motsvarar det
vanligen landsmålsalfabetets y, t. ex. glytt 'barn'. Accenten har utsatts,
då man särskilt velat utmärka förekomsten av grav eller akut accent eller
betoningen av sammansatta ord.

Uppteckningar
Pojken i trollens backe
1. En kvinja nårre po Hikkebarja goss sadd å mollka å hadde sin påg
nA si. Nån honn skolle gå himmad va ännte pågen dan. Å di boda åpp
fållk, såmm jikk å litte, männ di hitte hann ännte. Di dragga i tjarrholl å
gråwor, männ de jore ännte nåd. Di hitte ännte pågen. Männ ättor tre da
komm pågen kryvanes. Hann va svårt å sjitt å klärna rent åppslitta så de
va rent ovardet. »Männ i Jysse namn hår har du vad?» sa moren. Då sa
pågen, add trållen hadde tad hann inj ti si i bakken, å dan va fina
gollporta å råmm, såmm va grannare änn di hadde po Hikkebarja slått.
Männ hann hadde ännte fåd nonn annen mad änn poggor, å de konne
hann jo ännte eda. Nån trållen satte framm sina poggor, hadde hann
sajjd: »Ysse kåss, vill ännte ha mad fårrän ja kommor ti mor.» Nån
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hann ännte ville eda, konne ännte trålen ha hann, så di viste hann en
svårtor gång, såmm hann konne kryva ud udd.
En bortbyting

En kväll skolle mor ola Ne.ls toa sin påg, å honn satte hann nårr i
löjevanned, å så jikk honn inj i kammorsed å skolk ta itt par a.ndra
hossor ti hann. Nån- hann komm inj va pågen väkk. I tvättebalen sadd
en trållonge, å hann så räli ud. Då hadde trålen po Romeleklint vad å
bytt påga, nån honn va ude å to itt par a.ndra hossor ti pågen. Å honn
visste ännte va honn skolle jårra me trållongen. Så injbilla di hinje, add
honn skolk gå ti prässten i Lyngbi å få titta nattvardsvin å hälla i
trållongen, å de jore honn. Honn jikk ti Lyngbi å fikk litta nattvardsvin
åw prässten, å de ga honn trållongen. Nån trållongen drakk nattvardsvined, dö hann po fläkken. Så ble honn åw me hann. Männ sin en påg
fikk honn allri ijänn. Dänn stakkalen to trållen lived åw.
Guldpenningar blev boklöv

finns ols Ha.na va inje i skåwen en da, å nån honn komm fårrbi
Åsabakken ve Jissås, så honn, udd dan sodd en liden mann i rö
pikkelhua å sola pä.nja. De va sånna granna å bla.nka gollpä.nja. Å då
frågte honn mannen, åmm honn ännte konne få nonna gollpä.nja åw
hann, fån honn va så fatti. Å de fikk honn, å mannen la nonna
gollpä.nja i hinjes fårrkle. Ha.na ble gla å jikk himmad. Männ nån honn
skalle visa mannen å glyttana sina gollpä.nja så tå dan bårra nonna
tårra böjelöv i fårrkled.
En dräng lyftes i vädret

De va en drä.nj såmm tjente po itt lided ställe nårre po Hikkebarja
goss. Ställed tå åppad en bakke, såmm hiddor Knakarebakken. En da to
hann itt fårsjinnj å klädde ud si ti båkk, å sin jikk hann å nonna a.ndra
drä.nja åpp po bakken å satte si. Nån- di hadde sodded en taga po
bakken, lyttes drä.njen i fårsjinnjed höjt i väred, å hann råwa ti di
a.ndre: »Sjynnja jär å knäpp åpp fårsjinnjed, ja ä ännte när joren!» Å de
jore di, å hann dassk nån po dårras ajslor, å hann sto si ännte. Männ då
small de tf i bakken, å drä.njana po kadått imod himmed. Sin jikk di allri
åpp po bakken mer.
Den Onde vid Bjällerups bro

Hans Ne.lsen å Annors Larsen ifrå Jinnarp tjörde ti Long en da. Å
nån di komm ve Bjällårpa bro, så va dan nåd, såmm komm flyanes å
slo nån i vanned så de plassk ti. De så ud såmm en flå.kk vida ännor. Å
di hörde hår de brusa i vanned. Nån di komm mitt po broen, stämmde
öjen i fjeden. Tvarrt! Å di ville ännte gå po villkor. Å Hans Ne.lsen sor
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å dommedera å slo me pi.sken. Så jikk hann nårr å to hoestolana åw
öjen å titta ijinnåmm dåmm. Sin satte hann si åpp pep vöjnen ijänn. Så
sadd di en taga. Å sin spra.nt öjen de varrsta di konne imod Long. »Va
va de fårr nåd, Hans Ne.lsen?» sa Annors Larsen. »A, de va själve
Satan såmm va i vanned», sa Hans Ne.lsen.
Lyngsjökocken

Nårre po Bårrinje goss snakka di mied åmm Lyngsjökåkken. Hann
jikk åmmkrinnj i gårana å stäjte poggor ti si po spisen åmm nättorna.
Hann bode i sjön, å dänn va bånnalös, ättor va di sior. Så va darr itt par
drä.nja, såmm ville vidda, hår jyv sjön va, å di fårrsöjte å måla sjön me
itt rev, såmm di sä.njte nån i sjön. Männ då hörde di Lyngsjökåkken
råwa nårre ifrå vanned, å hann sa: »Ska du måla mina vägga, ska ja
måla dina lägga.» Å då ble drä.njana rädda å spra.nt darr ifrå de varrsta
di konne.
Att mjölka en kniv

Di snakka mied åmm add Jinns Larsen i Jyddelöv, Håkken di kalla,
konne trålla. Hann konne mollka en kniv. Hann stakk en stobbakniv i
bored å sadd å mollka åw dänn så de skorra i spannen.
Spådom om Genarps kyrka

Jinnarpe tjårrka ska falla åmmkoll en gång, nån dänn e foll åw fållk.
Så har de bled spåd, ättor va di sior.
Om herrskapsläktaren i Genarps kyrka

Po herrskåvsläktaren i Jinnarpe tjårrka e dan glasrudor, såmm di
kann sjuda fån. Å nån de va nåd såmm prässten sa, såmm Nådan po
Hikkebarja ännte tytte åmm, så sjöd honn glasrudorna fårr, så hörde
honn ännte.
Penningkistan i Havgårdssjön

Po en liden hållme i Havgå'rssjön ligger en pä.njatji.sta nårrgravad i
joren. En da fån många Harrans år sin så skolle nonna manna grava
åpp tji.stan. Å prässten va åsse nA. Så jore di en riss rongenåmm ställed
dan tji.stan lå, å så sa prässten, add injen fikk gå udanfårr rissen, nån di
hadde bejynnt å grava. Å så jikk di alla injanfårr rissen å bejynnte å
grava så de sto härrlien tf. Å ättor en taga konne di se pä.njatji.stan å
skolle lytta åpp no åw holled. Männ då så en åw mannana, såmm grava,
hann hidde Lars Ne.lsen, å bode åppad sjön, add hanses hus hadde fåd
fira ben å spra.nt ifrå sjön. Hann råwa tf å sa: »Jysses, mitt hus
sprinjer!» Å så spra.nt hann himmad å komm udanfårr rissen. Männ de
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skolle hann jo ännte ha jort, fårr nårr hann komm udanfårr rissen, så
fårrsva.nt pä.njatji.stan nårr i joren, å di har allri sitt dänn sin.
Rövarna som mördade sina systrar
Fån många Harrans år sin va darr två bröra i Skruderup, så hidde
Skurup för i varden, å di bode åppad varandra. Di hadde stora gåra å va
mied rija. Dänn ene hidde Erik, å hann va ongkar. Hann va hågalen å
ville ha dänn a.ndres går åsse. Va hann hidde e ja ännte männisja ti å
komma i hå, männ hann va jut, å di hadde två påga. Så en da va dårras
påga väkk, å di konne ännte po villkor hitta dåmm. De hadde Erik ställt
åmm me. En åw Eriks ryttare hadde rijed me dåmm åpp ti Hallansåsen å
släppt dåmm hoss en gammal gobbe å en sjittor tjarrinj. Nårr pågana
komm did, så fikk di dra sina fine klär åw si å dra trasor på si, å di fikk
dålli mad. Di fikk frysa å svällta å fikk pi.sk ti. Nån di ble stora, ble di
så kallade rövare. Dårras fårrällra liddes å gas vé så dannt, så di
konne ännte behåla gåren i Skurup, udan di reste inj ti Dannemark. Så
fikk jo dänn hågalne Erik gåren. Inje i Dannemark fikk di två tösor. Å
nån di ble stora, ville di se dänn gammle gåren i Skurup, å så reste di
did. Di va sjutton år då. En maren skolle di rija ti otesången i Järslövs
tjårrka. Männ po väjen komm två rövare å slo bodde tösor å betje.nt
ijåll. Rövarna de va tösornas bröra. Männ de visste di ännte, add de va
dårras sysstra di hadde mårrdad. Rövarna fikk ännte nåd straff, fån de
va jo Eriks sjyll, add di hadde bled såmm di ble. Männ Erik fikk väll sitt
rätta straff fån de add hann va så hågalen. Hann fikk nåkk va hans
järninja va våra.
Om sjulingar
Fån många Harrans år sin va dan en kvinja, såmm fikk sju glytta
po en gång. Ättor va di sa, så va glyttana ännte stårre än vållpa, å nån
barnamorskan hadde linndad dåmm, la honn dåmm po en tallärk å jikk
inj å viste dåmm fån fårrällrana.
Dan va en statarekvinja po Hikkebarja gass, såmm hadde många
glytta. Så en da fikk honn åsse tvillinja, å då sa prässtafrun: »osch så
många glytta, de e jo vane änn en grisaso.» Männ nässta år fikk
prässtafrun jaggå säl sjulinga, männ di va så små, add di lå po itt lerfad.
Friharrinnan po Hikkebarja jore spe add bonakvinjorna po gossed
fårr di hadde så många glytta. Männ en da fikk friharrinnan säl sju glytta
po en gång, å di va så små så di lå po itt sillvorfad, nån di krisstnades.
En snok i halsen
Dan va en mann nårre po Hikkebarja goss, såmm va hes å kra.sled
i hallsen. Hann hadde vad så i många Harrans år. Så en da po såmmaren, de va mied varrmt dänn dan, la hann si ude po manken, å hann
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komm ti å såwa. Hann visste ännte hår lä.nje hann hadde såwed, männ
nån hann vagna, ringla dan en snåg ud åw hallsen po hann å fårrsva.nt i
gresed. Ättor ditta ble mannen bra i sin halls, å de hesa fårrsva.nt.
En snok på matbordet

16. De va po itt lided ställe nårre po Hikkebarja goss såmm tå tätt
åppad skåwen, å dan va en farli håw snåga. Fållked, såmm bo.de dan
hadde en liden tös po itt par år. Så en da hadde moren kogt såppa me
panntåffior i, å honn öste åpp en tallärk såppa ti tösen å satte na ve
bored. Å så jikk moren ud itt ärane, å nån honn komm inj ijänn, hörde
honn, add dan va itt farlet snakkane å ongra jo va de konne va. Då fikk
honn se tösen sidda å slå en snåg Po hoeded me sjeen, å tösen sa: »Hör
du långnäbb, du ska eda pållorna åsse!» Dan tå en stor snåg po bored
ve sian åmm tösen å sua i såppan. Moren fikk jo ongan tösen, å snågen
ringla ud ijinnåmm daren, å hann rörde dåmm ännte.

Kommentarer och ordförklaringarl
Häckeberga gods och Häckeberga slott, Genarps sn, Bara hd. Mollka
'mjölkade', boda 'buda', litte 'letade', tjarrholl 'kärrhål', gråwor 'gropar', svårt 'svart', ovarrdet 'väldigt, orimligt', eg. 'ovärdigt', gollporta
'guldportar', råmm 'rum', poggor 'grodor', eda 'äta', Ysse kåss, barnspråk för 'Jesu kors'.
Lyngby sn, Bara hd, i pastoratsgemenskap med Genarp. Kyrkoherden i pastoratet bodde i Lyngby prästgård. Toa 'tvätta', löjevanned
'tvättvattnet', kammorsed 'det mindre rummet', hossor 'strumpor',
tvättebalen 'tvättbaljan', räli 'ful', jårra 'göra'.
Gissås, torp å södra Häckeberga gods. Vid Gissås såväl Åsabacken
som Åsadammen. Skåwen 'skogen', pikkelhua 'mössa med uppstående
spets', fårrkled 'förklädet'.
Knakarebacken kan i dag inte närmare lokaliseras. Lyttes 'lyftes',
sjynnja jär 'skynda er', dassk nån 'föll ner', po kadått 'brådstörtat,
huvudstupa'.
Bjällerups bro, bro över Höje å i Stora Bjällerups by i Bjällerups sn,
Torna hd, på vägen mellan Genarp och Lund. Stämmde 'stannade', öjen
'hästarna', fjeden 'stegen', sor 'svor', hoestolana 'huvudstolarna', dvs.
de remtyg och bett, som erfordras för hästens styrande, vöjnen 'vagnen',
taga 'stund'.
Börringe gods, Börringe sn, Vemmenhögs hd. Lyngsjö, en mindre sjö
1 km nordost om Börringe kyrka. Stäjte 'stekte', poggor 'grodor',
' Numren avser uppteckningarnas ordning.
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bånnalös 'bottenlös', jyv 'djup', måla 'mäta', lägga 'läggar, skankar',
råwa 'ropa'.
Gödelöv sn, Torna hd. Mollka 'mjölka', bored 'bordet', stobbakniv
'kniv med kort blad'.
Genarps kyrka, uppförd 1590-93 på bekostnad av den danske riksmarsken Hack Holgersen Ulfstand, slottsherre till Häckeberga, har varit
föremål för en omfattande sägenbildning.
Herrskapsläktaren i kyrkans södra sidoskepp uppfördes 1669 av fru
Mette Rosenkranz och var avsedd för innehavaren av Häckeberga gods,
som fram till 1922 var kyrkans patronus. Som skydd mot kyla i den förr
icke uppvärmda kyrkan var läktaren utrustad med skjutbara glasrutor.
Nådan 'nådiga frun, slottsfrun'.
Havgårdssjön, sjö i Börringe sn, Vemmenhögs hd. Riss 'krets',
rongenåmm 'runt omkring', holled 'hålet', råwa 'ropa', Jysses 'Jesus'.
Skurup sn, Vemmenhögs hd. Gärdslövs sn, Vemmenhögs hd. Bröra
'bröder', ihtl 'i håg', jut 'gift', tjarrinj 'käring', gas NT 'gavs vid, jämrade
sig', sjyll 'skuld'.
12-14. Vållpa 'valpar', barnamorskan, nyare benämning, i genuin dialekt jorakvinjan 'jordekvinnan', tallärk 'tallrik', jaggil en lindrig svordom, jore spe add 'gjorde narr åt', kristnades 'döptes'.
Kra.sled 'krasslig', såwa 'sova', snåg 'snok'.
Skåwen 'skogen', håw 'hop', panntåfflor 'potatis', tallärk 'tallrik',
ongra 'undrade', hoeded 'huvudet', sjeen 'skeden', pållorna barnspråk
för 'potatis', åsse 'också', sua 'supa' i bet. 'intaga supanmat', ongan
'undan', daren 'dörren'.
Av de här återgivna sägnerna och historierna har nr 1-4, 6, 8, 10-11
upptecknats efter mjölkerskan Johanna Andersson, född i Genarp 1879,
död 1955, nr 5 och 12 efter fru Gerda Rosengren, f. Andersson, född i
Genarp 1901, död 1982, och nr 7, 9, 13-16 efter banvakt Gösta Andersson, född i Genarp 1895, död 1971.
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SUMMary
Helge Andersson, Legends and tales from Genarp, Skåne
The article provides a record of a number of folk legends from the parish of
Genarp in Malmöhus county, Skåne. The legends, collected in the 1950s from
three native residents of the parish, bom in 1879, 1895, and 1901, mainly revolve
around trolls and supernatural events. Three legends are about women who gave
birth to septuplets.

Gåsviks kvarn
Några kommentarer kring Gåsviks nedre kvarn
och andra kvarnar i Väddö socken med anledning
av Dialekt- och folkminnesarkivets
uppteckningsarbeten i Väddö socken 1983
Av Wolter Ehn

I samband med Dialekt- och folkminnesarkivets fältarbeten i Väddö
socken har intresset riktats mot Gåsviks kvarn, där ännu en kvarn- och
sågverksamhet bedrivs som har betydelse för den omgivande bygden
även utanför socknens gränser. Kvarnen är belägen inom fastlandsdelen
av Väddö socken. Den ligger på byn Gåsviks mark och kallades tidigare
Gåsviks nedre kvarn till skillnad från Gåsviks övre kvarn som brann ned
1928 och inte återuppfördes.
Tillsammans med Ortala vattenkvarn var Gåsviks kvarnar de enda
större tullkvarnarna i Väddö socken under åtminstone 1700- och 1800-talen. En mängd väderkvarnar och små vattenkvarnar har funnits på
Väddö enligt inventeringar som verkställdes på 1780-talet. Dessa var
husbehovskvarnar enbart för gårdarnas eget direkta behov, och ingen
malning mot ersättning fick förekomma på dessa.
Man kan säkerligen jämföra förhållandena med dem på Åland och
Öland, där väderkvarnar varit i bruk vid varje hemman eller gård in till
andra världskriget. Där har väderkvarnarna på ett karakteristiskt sätt
ingått i landskapsbilden. I Väddö försvinner dessa väderkvarnar som
husbehovskvarnar långt tidigare än på Åland och Öland.
Orsaken till denna förändring hänger säkerligen samman med att andra
typer av kvarnar kom till användning på gårdarna för malning av gröpe
o. d., samtidigt som de större vattenkvarnarna fick ökad betydelse för
mjölmalningen allteftersom deras maskinutrustning blev effektivare genom att bl. a. finsiktar och grynkvarnar anskaffades.

Gåsviks kvarns serviceområde
Vill man skaffa sig en uppfattning om vilka som sökte sig till en kvarn
för att få malt kan de s. k. kvarnböckerna vara av stort intresse. De
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omtalar vem som vill mala och vad han skall mala osv. Sådana kvarnböcker saknas för nedre Gåsviks kvarn, och vi kan därför inte få en
detaljerad bild av vilka bygder man kommit från för att mala vid kvarnen. En liten möjlighet finns dock för 1930-talet genom de »förklaringar
jämlikt föreskrifterna om befrielse för husbehovsförmalningen från veteavgift», som förvaras hos mjölnaren. Under 1930-talets senare hälft
utnyttjade lantbrukare från omkring sex byar från Väddös fastland Gåsviks kvarn för vetemalning till husbehov och från fyra byar och gårdar på
ön. Gårdarna ligger ganska nära runt Gåsvik såsom i Brevik, Elmsta,
Husinge, Massum och Studsboda på fastlandet och i Granö, Rangarö,
Västernäs och Östernäs på ön. Från grannsocknarna Roslags-Bro och
Söderbykarl kom man från nio olika byar och gårdar.

Kvarnarna skatteläggs
När det gällt beskattningen av kvarnar har man i princip gjort skillnad
mellan husbehovskvarnar och tullkvarnar. Från myndigheternas sida har
intresset för tullkvarnarna varit störst, därför att dessa gav mera skatt än
husbehovskvarnarna. Emellanåt har inventeringar över alla slag av kvarnar, både mjöl- och sågkvarnar, företagits, och för varje kvarn meddelas
då om det är mjöl- eller sågkvarn, hur många stenar den mal med eller
hur många sågblad man sågar med. Väsentligt för att kunna skattelägga
kvarnen är att veta om den kan drivas hela året eller endast delar därav,
t. ex. vår och höst, som fallet varit med Gåsviks båda kvarnar ända till
dess man under 1900-talet kunde skaffa kompletterande dragkraft med
ångmaskiner och råoljemotorer. Därmed försvann en del av vattenbehovet.

Kvarnar i Väddö socken
År 1786 krävde landshövdingen i Stockholms län J. J. Gyllenborg in
uppgifter från Väddö och Häverö skeppslag över vilka kvarnar som
malde för tull och som kanske inte betalade skatt för denna förmån. En
sådan förteckning upprättades och ger en föreställning om den mängd
kvarnar — både väderkvarnar och vattenkvarnar — som vid denna tidpunkt fanns i Väddö socken.
Förteckningen räknar först upp husbehovskvarnar på skatteägor och
anger också kvarnstenarnas storlek i antalet kvarter. Detta är ett speciellt sätt att tala om hur stor en kvarnsten är. En kvarter är detsamma
som en kvarts aln, dvs. 14,8 centimeter. Kvarnstenarnas storlek i Väddös kvarnar växlar. De mindre husbehovskvarnarna har stenar mellan 74
och 103 centimeter i diameter, medan de stora tullkvarnarna i Gåsvik
och Ortala håller mellan 133 och 148 centimeter.
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Gåsviks kvarn är en omfattande anläggning och praktiskt ordnad för i- och urlastning. Två
lantbrukare har med sina traktorer kört fram för att låta mala gröpe till foder åt korna.
Foderframställningen är numera den viktigaste sidan av verksamheten vid kvarnen. I
stället för de stora kvarnstenarna används i dag en specialutrustning, nämligen en barnmarkvarn med klubbor av metall.

Kvarndammen, som är en uppdämning i ån, har utgjort en förutsättning för kvarndriften i
Gåsviks nedre kvarn. Vattentillgången har inte varit tillräcklig för att kunna driva kvarnen
året om. Uppgifter från 1700- och 1800-talen talar om att vattnet i dammen endast räckte
för vår- och höstmalning. Då vattentillgången — särskilt om våren — var god pågick
malningen dag och natt. Om vattentillgången var ringa och tillflödet var beroende av
malningen i övre kvarnen var man tvungen att vänta på att vattnet efter hand skulle rinna
till i dammen. Väntan blev då lång i kvarnkammaren. På bilden ser man vid sidan av
dammen mjölnarens bostad och sågen, som ligger alldeles intill dammbröstet. Timmerstockar väntar på sågning. Mitt i bilden syns den stora sågspånshögen.
På den stora planen framför kvarnen — kvarnbacken — har en traktor med spannmål körts
fram för att tömma sitt innehåll direkt i kvarnen. I huset till vänster på bilden ligger
mjölnarens kontor och den viktiga kvarnkammaren. Utanför kvarnkammaren ligger en
trave säckar med handelsgödsel, som numera hör till de varor som mjölnaren tillhandahåller.
4-869068 Sv. Landsmål
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Av praktiska skäl fraktas den mesta
spannmålen i säckar, någon gång
även i öppna kärror. Säcken behåller häri Väddö sin gamla funktion. Ofta har var gård haft sina initialer målade på säckarna.

På följande skatteägor finns husbehovskvarnar, som har ett par stenar
med en diameter av 89 eller 103 centimeter, nämligen i Björholma en
väderkvarn, i Norrbyle två vattenkvarnar, i Edeby tre vattenkvarnar, i
Massum fem vattenkvarnar, i Ortala by fyra vattenkvarnar, i Tomta fyra
vattenkvarnar och en väderkvarn, i Backa en väderkvarn, i Semmersby
en väderkvarn, i Söderbyle en väderkvarn, i Elmsta två vattenkvarnar
och i Fjäll två vattenkvarnar och en väderkvarn. En del av de uppräknade kvarnarna uppges vara öde och ej i drift. I hela Väddö fanns alltså vid
1700-talets slut en stor mängd mjölkvarnar. Såsom det framgår av den
gjorda uppräkningen fanns det både vattenkvarnar och väderkvarnar i
samma by.
De uppräknade kvarnarna var husbehovskvarnar, medan endast tre
tullkvarnar fanns, av vilka endast en kunde vara i drift och mala året om,
nämligen Ortala tullkvarn. Den hade i motsats till de små husbehovskvarnarna två par stenar om tio kvarters diameter, dvs. 148 centimeter,
och malde emot en kappe i tull, dvs. en kappe för varje tunna malet mjöl.
Den tull som togs av den ännu omalda säden utgjorde betalning för
malningen.
I en förklaring, som de olika kvarnägarna ger till Väddö och Häverö
skeppslags häradsrätt 5 juni 1787, får man upplysningar om ägoförhållandena beträffande såväl husbehovskvarnarna som tullkvarnarna. Det
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framkommer därav bl. a. att två eller flera bönder var gemensamma
ägare till en kvarn. Om Ortala bys tre då ödelagda kvarnar heter det: Den
första ägs av bönderna Anders Ersson och Erik Ersson, som anhöll att
åter få bruka den ödelagda kvarnen som husbehovskvarn. Den andra
kvarnen tillhör bönderna Erik Andersson, Hans Matsson, Erik Nilsson,
Jan Nilsson, Mats Matsson och postiljonen Anders Lundström. Den
tredje kvarnen tillkommer bönderna Mats Ersson, Hans Andersson och
bröderna Erik och Olof Ersson, men det sägs att denna också var
ödelagd. Ägarna önskade dock på nytt få bruka den till husbehovsmalning mot den vanliga avgiften. Husbehovskvarnarna var ej heller undantagna från skatt.
Många kvarnar i Väddö socken var ödelagda, dvs, man betalade ingen
skatt för dem, och det sägs inget om deras övriga beskaffenhet.
Om Ortala bruks mjöl- och sågkvarn, som på 1780-talet ägdes av
handelshuset Tottie och Arfwedsson, sägs vid samma tillfälle att kvarnarna går med samma vatten som användes för bruket och att mjölkvarnen är den enda i Väddö som kan gå året om utan uppehåll. Kvarnen
användes främst till husbehovsmalningen för bruksfolket vid Ortala
bruk. Rörande Gåsviks kvarn ges mera omfattande upplysningar, nämligen att den »i forntiden» bestått av fem skvaltor, dvs, små vattendrivna
kvarnar, men att det redan 1560 fanns två skattbelagda vattenkvarnar
med överfallshjul i Gåsvik. Då fanns alltså redan Gåsviks övre och nedre
kvarnar, och det bör då ha varit fråga om mjölkvarnar med rätt att taga
tull. År 1632 betalades sex tunnor spannmål årlig kvarntull i skatt. Det
förefaller som om Gåsviks kvarnar räknas som en enda kvarnrörelse.
Så småningom under 1700-talet hamnar denna kvarnrörelse, som ligger på Gåsviks by mark, i frälse händer. Gåsviks bybor hävdar emellertid att kvarnen är deras rätta egendom, som inte bör avträdas av dem till
någon. Detta framgår av handlingar som förvaras i Stockholms läns
landskontors arkiv. (Landsarkivet i Uppsala. Stockholms landskontor G
IX: I.)

Gåsviks kvarn och dess nutida funktion
byn Gåsvik har det alltså av gammalt funnits två kvarnar, den övre
och den nedre kvarnen. Av den förra finns det numera bara rester kvar.
Gåsviks nedre kvarn däremot är alltjämt i levande bruk. I den ingår
också ett mindre sågverk. Den ägs och drivs av mjölnaren 011e Hedendahl. På det som han meddelat mig bygger en väsentlig del av det
följande.
Kvarnen drivs med vattenkraft från en å som leder ut i Gåsvikssjön.
Ovanför kvarnen finns en stor kvarndamm. Denna har också nyttjats till
fiske, framför allt ålfiske. Detta har ofta varit givande, inte minst vid de
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Den färdiglastade traktorkärran visar sig vid närmare beskådande vara en gödselspridare
som här får tjänstgöra som transportkärra. Vid sidan av malning bedriver mjölnaren vid
Gåsviks kvarn försäljning av konstgödning av vilket en del ligger på förråd (till vänster på
bilden). Att rensa och beta utsäde är en annan sida av kvarnverksamheten. Tunnorna på
bilden innehåller betningsmedel.

Kvarnkammaren i Gåsviks kvarn utgör samtidigt kvarnkontor. Här sitter två lantbrukare i
väntan på att få betala sedan de fått säden gröpad. I dag sker betalning kontant och inte
som förr genom s. k. tull. Man har vid kvarnresan ofta matsäck med och på bilden ser man
att mannen till höger har en ryggsäck i vilken han förvarar kaffeflaskan. Med modern
malningsteknik blir det ändå långa väntetider och man vet sällan hur många som är före en
vid kvarnen. Den gamla regeln »Den som kommer först till kvarn får först mala» gäller
ännu. Kvarnkammaren har tjänat som en viktig kontaktyta som givit möjlighet till tankeutbyte. Vintertid är det kallt i kvarnarna och det är tungt och kallt att vara mjölnare. En varm
kvarnkammare är då viktig.
En lantbrukare lastar färdigmalet gröpe på sin traktorkärra. Han har avslutat sitt arbete i
kvarnen och lastar nu på sista säcken. Ytterkläderna har han lagt ovanpå lasset. Dem tar
han på sig när han kör iväg. Man ser också ryggsäcken med hans matsäck. Det har
säkerligen tagit en stor del av dagen för honom att få fram hela detta gröpeparti. Här står
han på landsvägen som går förbi Gåsviks kvarn. Hållplatsen för bussen syns till vänster på
bilden. Sedan bilden togs har landsvägen dock fått ändrad sträckning.
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Här ser man en vetesikt inne i kvarnen. Det är en »skaksikt» eller »plansikt», som ger ett
mjöl som är rent och fritt från skal. Sikten är förbunden med kvarnmaskineriet. I taket syns
transmissionsaxeln med remskivor och remmar. Vidare syns de tuber av trä som för mjölet
runt. Mjölet måste gå genom maskineriet flera gånger för att bli riktigt rent. Det är ytterst
viktigt att trummorna eller tuberna av trä är helt täta, lika täta som en träpipa i en
kyrkorgel. Mjölnaren måste vara duktig snickare för att kunna klara av arbetet i en kvarn.
På sina håll har mjölnaren därför kallat sig för »byggmästare». Vågen i förgrunden till
höger är närmast till för att väga mjöl och kli vid försäljning. Att sälja mjöl och spannmål är
en viktig sida av kvarnverksamheten, särskilt tidigare när mjölnaren genom att ta tull fick
en reserv av spannmål. Numera tar han betalt i pengar i stället. Förr hade man särskilda
tullmått, godkända och krönta varje år med angivet årtal.

En lantbrukare som kommit till kvarnen med foderspannmål knyter här upp en säck för att
hälla innehållet ned i intaget. Till höger på bilden syns kättingar som hör till hissanordningen som transporterar de tunga säckarna till kvarnens översta plan.
En stor del av kvarnens utrustning har förnyats sedan denna bild togs och i dag återstår
endast ett av bildens två stenpar. Bakom det närmaste stenkaret syns den stora kranen
med vars hjälp kvarnstenarna lyftes upp när hackning skulle ske.
En detaljbild av en stenkvarn, som visar skakanordningen som fördelar säden i rätta
mängder när den rinner ned i kvarnögat. Skakanordningen kallas sko, och när det är slut på
säden »går det i sko». Skon kan höjas och sänkas med hjälp av den lyftanordning som syns
på bilden.

56

W. Elin

Gåsviks kvarn

57

Osågat timmer ligger här upplagt längs landsvägen invid Gåsviks kvarn i väntan på sågning.
Längst till höger syns mjOnarbostaden.

tillfällen när man tömt dammen på vatten för att rensa den. Ålarna kunde
vara »tjocka som armar». Kvarnen drevs tidigare av vattenhjul och
senare med vattenturbin. Turbinen finns kvar men kompletteras numera
av elektriska motorer. Till turbinen har man också kopplat en elgenerator som ger elkraft.
Själva dammbyggnaden är hög, och därintill ligger mjölnarens bostad
strategiskt placerad. Från den kan han se när lantbrukarna eller kunderna kommer med sin säd, och han kan dessutom övervaka att ingen
olovligen tillägnar sig något av det timmer som finns upplagt på gården.
Sågen är utrustad med »klinga» i bänk, och inte ram, och vid sågningen

Uttaget för lastning av gröpe. En man står med sin säck vid gröptrallen och tar emot det
färdigmalda gröpet. Bakom sig har han flera säckar som skall fyllas. Framför sig har han ett
spjäll. Med detta kan han stänga av tillflödet av gröpe när han byter säck. Lägg märke till
att han har »storvästen» på sig. En praktisk klädsel vid kvarnen; storvästen är ännu i bruk.
Mjölnaren 011e Hedendahl (till höger) samtalar nere i sin verkstad med en besökare. En
mängd verktyg på väggarna och en bänk med skruvstäd. Affischen för fodermedel m. m.
som han säljer. Skylt i fönsterrutan: »Malning tisdagar och fredagar». Andra dagar sköter
han sågen. Inget jordbruk hör till kvarnen. Mjölnaren tillhör därför inte byalaget.
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En sommarbild av sågen vid Gåsvik under pågående sågningsperiod.

Sågning pågår. En bjälke är upplagd
på sågbordet i vars ända klingan sitter. Mitt på bilden en man som
hjälper till i sågningen. Mjölnaren
själv står i andra ändan.
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får ägaren av timret hjälpa Hedendahl. De måste vara minst två i arbetet.
Det är i allmänhet så vid dessa »bondsågar» som bara sågar för privatbruk, att man räknar med hjälp från virkesägaren.
Detta gäller även malningen. I Gåsviks nedre kvarn mal man mjöl och
gröpe, rensar säd och säljer utsäde. Kunder kommer från en stor del av
Väddö samt från Söderbykarls och Roslags-Bro socknar för att mala här.
Det viktigaste arbete som kvarnen numera utför är malning av gröpe och
annat foder och rensning och betning av utsäde. Brödsäden har med åren
blivit en mindre omfattande produkt. Men också malningen av gröpe har
avtagit, efterhand som man i större gårdar skaffat sig egna gröpkvarnar.
För flera av lantbrukarna i Väddö finns det emellertid ännu ingen anledning att skaffa sig en egen kvarn.
Det senare hänger samman med gamla överenskommelser grundade
på tidigare gällande vattenrätt. Vissa gårdars rätt att mala gratis eller mot
en begränsad tull stod kvar länge och var bindande även för den nuvarande ägaren till kvarnen eftersom den utgör servitut i denna. Ett gammalt gravationsbevis, som var aktuellt 1952 då 011e Hedendahl övertog
kvarndriften, kan ha sitt intresse i detta sammanhang. »I ett gravationsbevis finnes följande inlägg: 1:o/1849 den 2 mars och förnyats senast den
30 april 1877, paragraf 54, uti ifrågavarande lägenhet Matts Ersson i
Edeby till säkerhet för rättighet att under evärdlig tid tullfritt årligen
förmala fem tunnor säd enligt avhandling den 24 maj 1837 med Anders
Kragsterman: de fem tunnorna skulle i så fall uppdelas på Matts Erssons
efterkommande bröstarvingar denna släkt är nu så utökad så att dessa
fem tunnor blir endast något kilo per person eftersom denna handling är
mycket gammalmodig, men vi ej kan få den borttagen på annat sätt än att
Matts Erssons efterföljande bröstarvingar avsäger sig densamma vore vi
Eder mycket tacksam om vi kan få Eder underskrift på medföljande
papper.
Matts Ersson skall vara Eder farfars far, jag har besökt tre av Edra
syskon Tekla Kristina Jansson, David Emanuel Jansson och Elsa Matilda Jansson vidare har jag besökt mera avlegsnare släkt till Eder
samtliga har undertecknat samma handling.»
Berörda bönder var väl medvetna om sina gårdars gamla rättighet till
sådan mäld.
Dialekt- och folkminnesarkivets medarbetare har i juli 1983 fått vara
med om malningsproceduren genom hela förloppet, som kan beskrivas
på följande sätt. Kunden kommer med säden och tömmer den själv i
skruven. Han går sedan ner i källarplanet där mjöl eller gröpe kommer
färdigmalt. Mjölnaren är med och övervakar, men kunderna får själv se
till att säckar kommer på plats och att nya sätts till när de förra är fyllda.
Det brukar bli tid över att sitta i kvarnkammaren och prata. Denna
tjänstgör samtidigt som mjölnarens kontor där han för bok över malning-
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en, tar emot betalning och gör anteckningar om utnyttjad malningsrättighet m. m. Hela gången av arbetet och arbetsfördelningen mellan mjölnaren och bonden är i stort sett självklar för båda parter och bygger på
tradition sedan äldre tid. Det är i stor utsträckning samma personer som
kommer för att mala år efter år.
När malningen är klar, »kärrar man ut» från kvarnen, från en bod som
är byggd intill landsvägen. Man kan nu köra fram med vagn och traktor
där man tidigare använde häst och vagn.
Som komplement till sin kvarnrörelse har mjölnaren numera en viss
försäljning av bl. a. tegelpannor, gödning och utsäde.
Den lantbrukare som mal har också sedan gammalt att betala s. k.
förmalningsavgift till kronan. Mjölnaren fungerar därför även som
»skattmas», uppbördsman åt staten. Det berättas att denna hans funktion ibland kunnat ställa till krångel. Under andra världskriget t. ex. var
det besvärligt med de »förmalningskort» som krävdes.
Uppsatsens bilder illustrerar arbetsgången vid Gåsviks kvarn.
Fotograf är denna artikels författare, och bilderna har accessionsnumret ULMA 34323.

SUMMary
4Volter Ehn, Gåsvik Mill. A few remarks on the lower mill at Gåsvik and
other milis in the parish of Väddö, in the light of the Väddö project of the
Institute of Dialect and Folklore Research
Both windmills and water-mills have existed in the parish of Väddö in modern
times. Gåsvik Mill is a water-mill whose history can be traced back to the 16th
century, but which is still in operation as a flour- and sawmill. The photographs
in the article illustrate activities there on a number of occasions in 1983, when
staff from the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, documented
work at the mill.

A Forest Lapp Culture in
Central Sweden in the 17th
and 18th Centuries
By Ingvar Svanberg

A common feature of most of the traditional agrarian societies of the
world is the presence of endogamous low-status groups culturally distinct from the majority population.' These low-status groups are characterized by economic specialization, at least some types of which are
considered to be impure and are despised by the majority of the population. They exploit marginal niches and, for their livelihood, are often
forced to adopt an itinerant lifestyle. They are generally organized in
small groups or bands of a few households. Although they usually speak
the language of the majority, their sociolects are lexically so different
that they are unintelligible to the surrounding milieu and thus have a
quality of secrecy. Another common trait is that these groups are usually
regarded as an alien people — a metic element — but historically they not
uncommonly appear to be indigenous to the area and even to have
originated through expulsion from the majority population. Categorized
as an alien element as they are, it is possible for them to break the social
norms of the majority population. They can therefore perform greatly
despised tasks and can utilize foodstuffs which, owing to food taboos,
the majority population do not use. As outsiders they can also instrumentally exploit the superstition of the majority population and play on
their supposed knowledge of magic or other supranormal qualifications.
In the ethnological literature there are a lot of different, though not
exactly synonymous, designations for these socio-economically defined
cultural groups, for example, pariahs, outcastes, Gastvölker, Randgrup-

' Cf. the introductory remarks to Ingvar Svanberg, "Marginal Groups and Itinerants", in
Ethnic Groups in Turkey, ed. by Peter Andrews (Beihefte zum Tilbinger Atlas des
Vorderen Orients) [in press].
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pen, and peripatetics.2 Another trait common to such groups is the
difficulty of conducting field research among them, due to their deviant
lifestyles and their negative attitudes toward the majority people.3 They
have also lived their own lives outside the official system of control and
have therefore left few traces in the usual historical sources.
Before the industrialization of Sweden in the second half of the 19th
century, there existed two such socially differentiated groups utilizing
marginal niches. Most well-known are the families of travellers categorized as Tattare or Skojare by their surroundings.4 Another group
comprised the sedentary Socken-lappar ("Parish Lapps"). The Zigenare
(Gypsies) also belong to this category of cultural group, but they do not
seem to have been a permanent element in Sweden before the second
half of the 19th century. At that time some Kalderash Gypsy families
immigrated from Russia.5
In the middle of the 1970s I began to study the parish Lapps, hitherto
almost totally neglected by ethnological and historical research. They
were of Lapp origin, with usually one or two households settled in each
parish, and they were employed by the parish meetings to slaughter
horses and to put to death, skin and geld dogs and cats. They also gelded
horses, pigs, goats and other domesticated animals. In some cases it is
said that they were expected to bury the corpses of animals that had died
of natural causes and sometimes they also took care of suicide victims.
They also supported themselves by practising various crafts, especially
basket- and ropemaking. They sold their products at markets or when
travelling around inside or outside their home parishes. Lists of the
2 Gideon Sjoberg 1960, The Preindustrial City, New York, pp. 133-137; Wilhelm E.
Mählmann 1964, Rassen, Ethnien, Kulturen. Moderne Ethnologie, Neuwied & Berlin, p.
194; Hermann Arnold 1980, Fahrendes Volk. Randgruppen der Zigeunervolkes, Neustadt
an der Weinstrasse; Aparna Rao (ed.), The Other Nomads: Peripatetics in Cross-Cultural
perspectives [in press].
3 In recent time ethnologists and cultural anthropologists have paid growing attention to
such groups in various parts of the world, e. g. Aparna Rao 1982, Les Gorbat d'Afghanistan. Aspects &onomiques d'un groupe itin&ant "Jat", Paris; George A. Devos & Hiroshi
Wagatsuma 1966, Japan's Invisible Race: Caste in Culture and Personality, Berkeley;
Sekundar Amanolahi & E. Norbeck 1975, "The Luti, An outcaste group of Iran", Studies
in Cultural Anthropology 61, pp. 1-12; Marguerite Dupire 1985, "A nomadic caste: the
Fulani woodcarvers' historical background", Anthropos 80. pp. 85-111.
4 Cf. Adam Heymowski 1969, Swedish Travellers and their Ancesny. An Ethnic Group or
a Social Isolate? (Studia Sociologica Upsaliensia.), Uppsala; Kerstin Ankert 1983, Vem
var skojare? En lokalundersökning av tattarsläkter i Fot/care (Projektet "I samhällets
utkanter". Rapport Nr. 3; duplic.); the ethnologist Ann Lindholm, Gothenburg, is at
present studying the transformation of the identity of contemporary Tattare in Swedish
prisons.
5 Older evidence is to be found in Carl Herman Tillhagen 1961, "Thet folket som fara
omkring", Fataburen 1961, pp. 38-44.
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firearms possessed by them, compiled by the local authorities in the
second half of the 18th century, testify to the important contribution of
hunting to their
The parish Lapps were distributed over north-west Uppland, southeast Dalarna, Gästrikland, Häsingland, Medelpad, Ångermanland and
Jämtland. They survived as a distinct group into the second half of the
19th century when, due to economic changes in rural areas and the
creation of a new labour market owing to increasing urbanization, they
were ethnically assimilated by their Swedish surroundings. The census
of 1910 still designated some members of these households as Lapps.6
One of my questions when I began to study the parish Lapps was their
origin. The common notion in ethnographical literature on the Lapps is
that the parish Lapps originated from proletarianized reindeer-breeding
mountain Lapps who for various reasons had become impoverished and
been forced to migrate from Lapland to seek their livelihood as parish
Lapps among agricultural villagers in coastal areas.' Inspired by the
sociologist Adam Heymowski's research into Tattare 1 began to carry
out genealogical studies on a large number of parish Lapp households.
By tracing them in church records and other administrative materials it
was sometimes possible to go back to the middle of the 17th century. I
was able to show that the parish Lapps were descendents of a Lapp
population that had permanently lived outside the actual Lapp area since
at least the beginning of the 17th century. Theirs was a Lapp culture
furthermore, that was distinct from that of the other Lapps in the
mountain area. The forefathers of the parish Lapps belonged to a hitherto never recognized group of forest Lapp hunters who, in addition to
hunting, owned domesticated reindeer for transport and even as dairy
animals. In the following I will give further details about the way of life
and culture of these newly discovered forest Lapps in central Sweden in
the 17th and 18th centuries.
According to a petition to the King, dated May 1730, from some Lapps
who then lived in "the forest between the parishes of Sundborn and
Svärdsjö", it had "been made public for some time from the pulpits in
Ingvar Svanberg 1980, "Sockenlapparna i Jämtland", Jämten 1981, pp. 115-126; —
1980, "Sockenlapparna i nordvästra Uppland", Vår hembygd. Skriftserie utgiven av
Hembygdens förlag, Östervåla 4, pp. 310-312; — 1981, "Sockenlapparna i Hälsingland
1757-1768". Hälsingerunor 1981, pp. 123-130; — 1984, "Gästriklands sockenlappar",
Släkthistoriskt forum 1984:3, pp. 19-23 — 1981, Sockenlappar. En etnologisk studie av
bofasta samer och deras nomadiska förfäder i Mellansverige, Uppsala (duplic.); — 1986;
"Sockenlappar", Rig 69:4 pp. 97-118.
7 Cf. Gustav von Diiben 1873, Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske.
Etnografiska studier, Stockholm, p. 35; K. B. Wiklund 1947, Lapparna. (Nordisk kultur,
10), Stockholm p. 27.
6
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Stora Kopparberg County, that we poor Lapps, scorned by the whole
world, would be dispatched and sent away with wives and children from
this place to Lapland, where we have never been, much less own
property there. Nor could we later, in our wretchedness and great
simplicity support and provide for ourselves there, but we would be
forced into the position of those who had gone to waste. We have also
made petitions to His Excellency the Baron and Provincial Governor
Danckwardt, that where we have lived until now, there also were the
fathers of our forefathers bom and lived until they died, and that we had
hoped to be favoured with Royal mercy and freedom."8
In July another petition was sent by the same Lapps, stating that they
were "... bom and raised in Dalarna, where our forefathers have
resided for more than 100 years. Unaccustomed to the proper Lappish
language as weil as their customs, if we in accordance with the aforesaid
announcement should depart for Lapland, then both our spiritual and
earthly welfare must necessarily be shipwrecked." The Lapps concluded their appeal by pleading that "... we should have our refuge with our
reindeer in the aforementioned parishes located far up in Dalarna."8
The petitions supply us with several interesting pieces of information.
First of all the fact that there really were Lapps in southern Dalarna
who, according to their own testimonies, had been there for generations;
they referred themselves to time immemorial. Furthermore they were
separate from the northern Lapps, whose language they no longer understood and whose customs they were not acquainted with. From the
petitions we also learn that these southern Lapps had reindeer.

Some evidence from the 17th century
Before I discuss the background to the petitions, I will offer some
evidence for Lapps in central Sweden from as early as the 17th century.
The oldest proof that there were Lapps in central Sweden is from
Dalarna, where a reference is made in 1608 in a judgement book from
Lima parish.9 Other evidence, also from Dalarna, originates from the
parish of Älvdalen. In a protest note to the Queen in 1640 the peasantry
complain about "... some Lapps who walk about in their part of the
countryside, threatening simple-minded people with sorcery and seeking
free food."1° Further contemporary conceivable evidence is to be found
in the form of figurative engravings on a door from a 17th-century
8 National

Archives, Stockholm: Topographica, vol. 575-576, Lappmarken.
Ingvar Svanberg 1984, "Samer i Mellansverige under 1600-talet", Fenno-Ugrica Suecana 6, pp. 99-104; — 1983, "Samer i Lima 1608". Öfre Gäldet 3/83, pp. 8-9.
1° Axel Boöthius 1923, "Några anteckningar om lapparna i Dalarna, deras slöjd och
skadliga djurfångst", Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 3, p. 21.
9
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milk-store from the chalets of Kväcksel, Orsa parish, in northern Dalarna. Two of the engravings show reindeer, one of which is pulling a
man in a sledge. According to Liman & Sommarström, who have examined the engravings, the originator was probably depicting a sledging
Lapp visiting Orsa or living there in the 17th century.11 It is of course a
very uncertain source, but there is further testimony to the presence of
Lapps in Orsa in the 17th century. The connection between the engraving and the Lapp mentioned in the scource is of course impossible to
clarify. But in Husby parish, south-east Dalarna, a Lapp woman, Karin
Larsdotter, passed away in 1743. According to the church records she
was bom in Orsa in January 1686. In the rather detailed obituary it is
stated that she had worked in Orsa, but later on stayed mostly in the
parishes of Ore, Rättvik and Leksand.12
Further evidence from the middle of the 17th century is an annotation
in church records from By parish, where the Lapp girl Gunilla Henrichsdotter was baptized on Januari 29, 1688. A couple of Lapp families were
at that time staying to the north of the village of Rosse. The girl's parents
are said to have been married on February 24, 1678 in Skog parish
church in Hälsingland.° Another piece of information is provided by
church records from Stora Skedvi parish, where the Lapp child Erik was
baptized in 1687.14 From Rättvik parish there is further contemporary
testimony in the church register, about the funeral of a Lapp child.15 It
should also be borne in mind that three Lapps leading reindeer are
depicted on the plate of Hedemora in Suecia antiqua et hodierna by Erik
Dahlberg. The reindeer are not, however, present in the original drawings.
There is also evidence of Lapps even further south than Dalarna.
Often cited is a statement given by Petrus Magni Gyllenius in his diary
that he saw Lapps with seven reindeer in Ölme parish in Värmland on
July 5, 1637.16 A couple of other testmonies are given in historical
sources from Dingtuna parish in Västmanland, dated 1643, and from
Axberg parish, 1632, and Asker härad, 1650, both in Närke.12
Ingemar Liman & Bo Sommarström 1967, "Figurristningar i Orsa", Fataburen 1966,
pp. 65-74.
12 Uppsala Regional Archives. Husby Parish Archives F :2; however, she is not recorded
in the birth register of Orsa parish (Orsa Parish Archives, E I: 1).
'3. Uppsala Regional Archives. By Parish Archives. C: 1, f. 155r.
'4 Stora Skedvi Parish Archives. C: 1.
'5 Uppsala University Library: K. B. Wiklund's Archives No. 23.
16 C. J. Gardberg & Daniel Toijer (Eds.) 1962, "Diarium Gyllenianum", Värmland förr
och nu 60, p. 27.
17 Ingvar Svanberg 1984: "Samer i Mellansverige under 1600-talet". Fenno-Ugrica Suecana 6, p. 100.
5-869068 Sv. Landsmål
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Somewhat more abundant are the records from Hälsingland. Lapps
are mentioned in minutes of the county council as early as 1645. At the
county council meeting in Järvsö the local constables were ordered to
drive away every Lapp who entered their parishes. Three years later, at
the council meeting in Söderhamn, the peasants were requested to report
Lapps to the local constables so that they could be sent away." In 1652
the peasantry of Hälsingland were forbidden to accommodate Lapps or
Finns or permit them to settle in the province.19 These measures did not
seem to produce any results, for at the county council meeting in 1665
the peasantry complained about Lapps and other loafers begging and
threatening people with sorcery. The county governor issued a proclamation stating that with the help of "the Lord and the peasantry" every
Lapp should be driven away from the province.18 In 1671 a royal
proclamation ordered all Lapps outside Lapland to make their way
north.2° Not even these proclamations were complied with, for according to the minutes from a visitation in 1699 the vicar in Segersta parish
complained "about Lapps and other insolent beggers."21
It appears from the proclamations that the authorities again and again
attempted to force the Lapps toward the north, which was regarded as
their indigenous homeland. The authorities were of the opinion that the
Lapps belonged to Lapland, it was their native country and they should
reside there. By the same token, the Lapps could not be allowed to be in
the south.
We cannot gather much information about the way of life of these
Lapps from the historical sources. Without the benefit of genealogical
studies, it would be easy to dismiss the evidence mentioned as references to temporary Lappish visitors from Lapland. The historical
sources from the beginning of the 18th century are somewhat richer. By
extracting all the church records in the county of Kopparberg and in
many parishes in Gästrikland and Hälsingland, i. e. the present-day
county of Gävleborg, I have been able to demonstrate the presence of a
Lapp population residing permanently outside traditional Lapp territory.
The earlier-cited petitions from the county of Kopparberg (Dalarna)
were written as a reaction to a renewed attempt to remove the Lapps to
Lapland.22 In 1720 a new proclamation was published, reiterated in
18 A handwritten copy in Uppsala University Library; The Haegermarck collection, S 161
aa:85.
19 P. J. Pettersson 1921, "Lapparna i Helsingland", Helsingerunor 1, p. 70.
20 And. Anton Stiernman 1753, Samling utaf Kong!. Bref, Stadgar, och Förordningar
Angående Sweriges Rikes Commerse, Politie Uti Gemen, III, Stockholm, pp. 866-867.
21 Nils C. Humble 1934, Två hälsingesocknar. Några anteckningar till Segersta och
Hanebo socknars historia, Bollnäs, p. 172.
22 A detailed account is given in Ingvar Svanberg 1981, Sockenlappar, pp. 12-16.
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1723, about the compulsory transfer of Lapps toward the north. Complaints about damage to forests and illegal hunting were two immediate
reasons, but it was also a direct continuation of the authorities' policy
that the Lapps belonged to Lapland. The governors in Gävle, Falun and
Västerås took steps to remove the Lapps, even arranging for the Lapps
to be captured and transported north under escort. In 1729, for example,
a group of 13 Lapps was caught in Västmanland and transported to the
prison at Gävle Castle for further delivery northwards.
Despite these efforts during the 1720s it was not possible for the
authorities to remove all the Lapps. In addition, the peasantry took sides
with the Lapps and protested against the attempts to expel them. The
peasantry considered the Lapps to be very important because of the
crafts they produced and the various services they performed. The
peasants were eager to let the Lapps stay in central Sweden. In the
county of Västernorrland (which at that time covered the present-day
counties of Gävleborg, Västernorrland and Jämtland) the Lapps were
therefore allowed to remain on condition that they settled. One or a
couple of Lapp families were to register for tax in each parish. But they
were not allowed to hunt illegally in the future or to damage the forests.
These centralized county-level efforts were the beginning of the institution of parish Lapps. From the beginning of the 1730s the Lapps became
sedentary and it is from that time that the designation "parish Lapp" is
first to be found in the sources. The behaviour of the peasants testifies to
the fact that they did not view the Lapps as competitors. We shall
therefore look upon the Lapps as already functionally integrated in the
economic system of peasant society and so important to the villagers
that they objected in their behalf. The Lapps' threat to wildlife and the
forests was of concern only to the State, not the peasantry.
However, in the county of Kopparberg the Lapps themselves reacted
with petitions to the King. In 1730 they obtained permission to remain in
the county with their reindeer. Nothing is said about sedentarization of
the Lapps. Therefore it was in the county of Kopparberg that the
nomadic forest Lapp culture with reindeer survived longest in central
Sweden.

Nomadic reindeer husbandry and hunting culture
As has already been indicated it is as representatives of a mobile
reindeer husbandry and hunting culture that the Lapps in central Sweden
appear in the sources. Information is still so limited that it is impossible
to give a more comprehensive description of the forest Lapp culture in
central Sweden in the 17th and 18th centuries. By compiling data from
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travellers' records and various handwritten documents, however, it is
possible to outline some aspects of the ethnography of these Lapps.
As early a writer as Linnaeus characterized the Lapps in Dalarna
outside the mountain area as forest Lapps. In the manuscript Morbus
Rhangiferum he says: "For this reason the Forest Lapps of Dalarna are
saying that their Reindeer do not have Curbma, because they cannot get
them, as there are no flies here"•23 The oldest evidence of Lapps with
reindeer is, however, from Bergsjö parish in Hälsingland, according to
Högström, but unfortunately he does not refer to any sources. In his
description of Bergsjö parish, Högström states that there were some
Lapp households with reindeer in the parish in the 17th century.24
However, from the 18th century we have more detailed sources.
The reindeer husbandry of the Lapps was very mobile. We do not
know of any permanent gathering places. The nomads roamed in bands
of 3 — 5 households. The units often consisted of related individuals, but
the bands seem to have been loosely connected. According to the
information provided by church records, individuals seem to have
changed migratory group quite often. But the church records also give an
indication of larger groups of Lapps assembled around Lake Runn,
south-east Dalarna, in winter-time. During the summer the Lapps
roamed, in part, in western Dalarna, where there are traces of them in
the parishes of Äppelbo, Nås, Järna, Säfsnäs, Floda and Malung.25 In
western Dalarna many place-names with the prefix Lapp- are to be
found, for instance Lappmossen and Lappgrå dan (in Malung), Lapphättan and Lappkällan (in Floda) and Lappholen (in Järna).26
Another contingent of Lapps seems to have migrated in eastern Dalarna to the parishes of Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Gagnef and
Bjursås.27 Some Lapps wandered down to Västerbergslagen, an area
including the parishes of Grangärde and Söderbärke.28 Especially during
Carl Linnaeus, Morbus Rhangiferum, pp. 2-3 (Copy in the Linnean Collection, Uppsala University Library). Cf. K. B. Wiklund 1925, "Linrik och lapparna", Svenska LinnéSällskapets Årskrift 8, p. 75. Wiklund supposed the Lapps in central Sweden to have
migrated from Jämtland in the 17th and 18th centuries.
24 E. Högström 1921, Bergsjö sockens historia, Jönköping, p. 91.
25. E. g. Floda Parish Archives C: 5, p. 5 & 32; Nås Parish Archives C:3; Uppsala
Regional Archives: Järna Parish Archives, C: 3; Maximilan Axelson 1855, Vesterdalarne,
dess natur, folklif och folkminnen, Stockholm, p. 5; F. R. Arosenius 1865, Beskrifning
öfver Dalarne III : 4, Falun, p. 19.
26 The Institute of Place-Name Research, Uppsala: Naturnamnsregistret.
27 E. g. Leksand Parish Archives, C: 6; Mora Parish Archives C: 4, p. 149, 201, 251 &
663; Gagnef Parish Archives C: 2; Uppsala Regional Archives: Bjursås Parish Archives,
C:5, p. 120, F:3, f. 16v.
28 E. g. Grangärde Parish Archives C: 5; Uppsala Regional Archives: Söderbärke Parish
Archives. C.6.
23
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the winter-time, some Lapp households that migrated in Dalarna and
illegally between the counties of Kopparberg and Västernorrland (to
Gästrikland), used to stay along the border with the county of Västernorrland (Gästrikland and Hälsingland) in the middle of the 18th century.29 Spot checks in church records from the county of Västmanland
give proof of the Lapps in Dalarna having migrated toward the south. A
fairly rich collection of toponyms with the prefix Lapp- in Västmanland
could be explained as remnants of our forest Lapps.3° As was mentioned earlier, there were Lapps in Västmanland as far back as the 17th
century.
The reindeer herds were rather small. When the young Linnaeus
passed through Hälsingland in 1732 in connection with his Lapland tour,
he met seven Lapps driving a herd of 60-70 reindeer near the parish of
Jättenda1.31 Nothing is said about the size of the herd of reindeer
observed in 1736 in Harmånger parish by the French abbé Reginaud
Outhier.32 As part of the effort to make the Lapps in Hälsingland settle
they were forbidden by the county council, meeting in Söderhamn on
March 18, 1738, to have larger herds of reindeer, "... but [were] to have
just a few for their simple food".I8
As has been mentioned, the Lapps themselves wrote in their petitions
to the King in 1730 that they had reindeer. The young noblemen Adelswärd and the Gahn brothers observed three Lapp households with reindeer whom they visited in the forest on their way from Gagnef to Ål in
Dalarna in 1765, but they say nothing about the size of the herd.33
A German, Johann Christian Daniel Schreber, who gives some useful
and interesting information about the Lapps in Dalarna, describes their
way of managing their reindeer herds: "Sie hatten etwa 120 Rennthiere,
die sie in dem Walde auf 1/2 bis 1 Meile herum weiden, und des Mittags
und Abends nach Hause treiben. Sie hoten Sie wechselweise, eine
Familie um die andere. Wir bekamen Milch und Käse von ihren Rennthieren. Erste schmeckt beynahe wie Schafmilch, aber mehr talgig. Sie

Besides the parish archives, also in Härnösand Regional Archives: Gävleborg County
Administrative Board Archives: Landskansliets handlingar Å, No. 17, Nr. 506, 727 & 1265,
and Uppsala Regional Archives: Kopparberg County Administrative Board Archives:
Landskansliets handlingar A III, No. 13.
3° Uppsala Regional Archives: Västerfärnebo Parish Archives, Norberg Parish Archives
C .5, Karbenning Parish Archives C: 2. For toponyms see The Institute of Place-Name
Research, Uppsala: Naturnamnsregistret and Topografiska registret.
31 Carl Linnaeus 1965/1732, Lapplandsresa, Stockholm, p. 20.
32 Reginaud Outhier 1808, "Journal of a voyage to the North in the Year 1736 and 1737",
in A General Collection of Voyages, ed. by J. A. Pinkerton, London, p. 268.
33 Johan Adelswärd, Johan Gottlieb Gahn, Henrik Gahn & Hans Jacob Gahn 1970/1765,
Resa i Dalarna 1765, Falun, p. 10.
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geben nicht vie! Milch. Sie waren eben in der Brunstzeit, aber nicht
böse."34
It appears that there was some sort of division of labour between the
households. Another interesting piece of information is that the Lapps
milked their reindeer. Adolf Ludvig Hamilton, another Swedish nobleman, who in 1779 visited three nomadic Lapp households at Rättvik,
gives the following report about their reindeer: "... the entire settlement's wealth was shown us in the approximately 40 reindeer which
were brought out at the same time and adorned a tableau which would
have been as barren without them as it was wild and strange with them.
In the evenings these useful animals are tethered to poles around the
huts, but during the days go with herders in the woods."35
In relation to an appeal from the Royal Patriotic Society in 1787 about
how to deal with the Lapps outside Lapland,36 the Society published, in
its journal, a very interesting answer from Captain Olof Björling
(1725-1800), who resided on the farm of St. Klingsbo, in Stora Skedvi
parish, Dalarna. According to him, the Lapps caused five types of
damage. The fifth type is the most interesting for us: "The 5th type of
damage is caused by their reindeer, in several ways. In the fall if there is
any green rye near their huts and the pastures they have appropriated,
most of it will be destroyed, as these creatures do not respect fences. It
happened to me that a few years ago about 150 Lapp reindeer paid a visit
to a field of rye, which fared badly with their tramping and grazing. If my
servants and neighbours had not arrived in time, I would surely have lost
all that beautiful rye without having any recourse. [...] These creatures
are furthermore very dangerous when they come near our roads and
buildings, because of the aversion that horses commonly have for them
as well as for Lapps themselves. If the horse is the least bit skittish, one
cannot meet or pass them on a road without sk."37
Owing to the damage caused by the reindeer, the Lapps were sometimes driven away from the parishes. Franz Crxlius writes that in
bygone days the Lapps, with their reindeer, used to be quite numerous
in Säfsnäs, "... but since they began to molest the estates, they were no

Johann Christian Daniel Schreber 1762, "Reise durch einige schwedische Bergwerke",
Neue Sammlung verschiedener in die Cameralwissenschaften, hrsg. von D. G. Schreber.
Biltzow & Wismar, p. 76.
35 Bo Runmark 1980, "Kammarherre i kåta och pörte. En liten 'kulturkrock' för 200 år
sedan", Bland Sveriges samer 1979-1980. pp. 12f.
36 Inrikes Tidningar 13/8 1787—.
37 Olof Björling 1789, "Swar uppå then af Kong!. Patriotiska Sällskapet utstälda Fråga ...
Hushållnings Journal för Augustus, År 1789, p. 575.
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longer tolerated here."38 Likewise, they had been driven away from
Äppelbo parish, according to Axelson "... through the agency of a
certain Captain Fahnerhje1m."39 Presumably, he is referring to Willhem
Fahnehjelm (1740-91).4°
In 1776, in a letter to the Royal Patriotic Society in connection with a
discussion about the possibility of spreading reindeer husbandry southwards, Abraham Hillphers writes that he knows about poor Lapps with
reindeer in Svärdsjö, Orsa, Mora and other parishes in Dalarna and that
they sometimes visit Västmanland and Gästrikland.41
The Lapps of Dalarna sometimes migrated with their reindeer over the
border to Västmanland and Gästrikland, but there is also evidence of the
more or less sedentarized parish Lapps of Gästrikland still owning
reindeer in the middle of the 18th century. According to a report to the
governor in Gävle from January 24, 1765, it is stated that the parish
Lapps "Mårten Larsson from Färnebo, Lars Mårtensson and his son
from Hedesunda, Lars Mattsson from Årsunda and Anders Andersson
from Torsåker [...] with their wives and children and a large herd of
reindeer had for a time been staying at Rödmossa in Valbo."
The governor had already, on January 9 that year, commanded that
the Lapps should be driven away from the place, which was carried out
"... with an understanding that they should immediately go each one to
their own parish, and stay there permanently" and if they ran away to
the forests again, the local constables had "... promised to have them
flogged five times" and driven away back to their settlements again.42
Hunting was of great importance to the forest Lapps of central Sweden. According to Schreber and Björling the Lapps had dogs of a certain
breed which they very likely used as both reindeer-herding and hunting
dogs. Schreber describes the dogs as black with white legs. According to
Björling the Lapps' dogs, unleashed, damaged the eggs of wildfowl and
frightened peasant children on the farmsteads. The importance of hunting to the Lapps is also evident from the petitions referred to earlier. In
the answer to the Lapps from the King they are ordered not to hunt if
they are to be allowed to stay in Dalarna. Here and there in the sources
the importance of hunting to the Lapps is evident later too. Skilled
hunters as they were, their hunting could also be of great importance to
the peasantry. The clergyman Olof Broman gives a detailed description
38

Franz Daniel Crwlius 1830, Beskrifning öfver Säfs socken i Westerdalarne och Stora
Kopparbergs län, Fahlun, pp. 37-38.
" Maximilian Axelson 1855, Vesterdalarne ... p. 124
4° Uppsala Regional Archives, Äppelbo Parish Archives, F :2.
41 Copy in Uppsala University Library: K. .B. Wiklund Archives, Nr. 123.
42 Härnösand Regional Archives: Gävleborg County Administrative Board Archives:
Landskansliets handlingar Ä, No. 17, Nr. 102.
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of how in 1727 Lapps killed the famous Enånger bear. In 1757 some
Lapps from Svärdsjö were involved in a successful bear hunt in the
parish of Hamrå'nge. On March 13, 1758, some Lapps killed an unusually
big bear on the estate of Prästhyttan, Hedemora parish. Interesting
information is also supplied from Sollerö in 1748, when an agreement
was concluded between five peasants and a number of Lapps that the
latter would shoot five elks for the peasants.43

Nomadic tents
Some fairly detailed descriptions of the mobile dwellings of the Lapps
also exist. The forest Lapps in Dalarna used tent dwellings with a
forked-pole construction weil adapt to a nomadic lifestyle. Several travellers describe the various designs of the Lapps' tents. During his tour of
Dalarna, the young Linnaeus observed three abandoned tents on a bog
between Äppelbo and Järna. He remarks that these tents differed from
the ones he observed some years earlier in Lapland "... as they were
round, built of 12 to 16 poles, of which the undermost had forks at the
top, whereby they supported one another and the rest above them. Upon
these the Lapp had earlier laid his tentcloth. They were about 1 1/2
famnar high and 2 1/2 famnar wide with a hearth in the centre and stones
around it."44
Schreber also gives a detailed description of the dwellings used by the
Lapps in Vika parish: "Dieses ist ein klein Zeit von jungen Fichten
zusammen gesetzt, die oben in der Spitze zusammen stotsen, und also
einen Kogel formiren, woröber sie eine Decke von Walmar legen, so
dass nur die Spitze offen bleibt, unter welche sie Feuer machen."34
The tents used by the Lapps observed at Ål parish in 1765 were of the
same type. In his diary Hans Jacob Gahn noted that they "... were put
together from three main poles, with others loosely lying upon them. The
tent, which went together in a peak at the roof, was not unlike a conical
figure or had the form of a circulair pyramide. A piece of woven cloth or
an oilcloth was placed over these poles, which somewhat protected from
ram n and storms, but the roof was wide open around the poles, so that the
smoke could escape."33
A more detailed description is to be found in Hamilton's report from
Olof Broman 1954, Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, Bd. 3, Uppsala, pp. 729-744; Robert Blumenberg 1924, "Anteckningar från Hedemora", Dalarnas
hembygdsförbunds tidskrift 4, p. 63; Gösta Berg 1984, "Fiske och jakt", Mora. Ur Mora,
Sollerö, Venjans och Våmhus sockens historia 1, ed. by Täpp John-Erik Pettersson, Mora,
p. 259; Härnösand Regional Archives: Gävleborg County Administrative Board Archives:
Landskansliets handlingar Å, No. 17, Nr. 1265.
44 Carl Linnaeus 1953/1734, Dalaresa, Stockholm, p. 127.
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Rättvik. In addition he gives an account of the interior: "All three tents,
nearly equal in size and conical in form with a diameter of 12 to 14 feet at
the base, consisted only of upraised poles, surrounded from the base and
three-quarters of the way up by a tentcloth or sailcloth, now blackened
by the smoke which otherwise escaped through the uppermost part of
the tent, which was left open for that purpose. A kettle hung on an iron
chain fastened to a hook above. Some ladies, a couple of copper pots,
and reindeer hides spread out for beds comprised the only furnishing of
each tent."35
Hamilton also describes the clothing of the Lapps he met. But they
were, as Hamilton remarks, weraing their holiday dress because of his
visit: "...the men with grey jackets and round hats, the women dressed
up in something similar to short dressing-gowns, decorated with pewter
belts and bibs. These were again ornamented with glass beads, pewter
buttons and glitter, as attractive and as much in demand for the weaker
sex in the woods as in the palace. The hats covered their ears but were
somewhat raised."35

Production of crafts
In spite of their hunting and reindeer husbandry the forest Lapps of
central Sweden did not subsist solely on a primitive economy. They
were involved in a system with economic differentiation between categories in society. As has already been mentioned the Lapps were called
upon to hunt for the peasants. The fact that the peasants took sides with
the Lapps against the authorities in 1730 also indicates the importance of
the Lapps in the peasant economy. The nomads of central Sweden had
long since developed a symbiotic relationship in their contacts with the
peasantry, a reciprocal dependence for both groups, representing two
different economic and cultural types functionally linked to each other.
The nomads had exploited and developed their traditional craft skills and
the peasantry integrated the Lapps in their system for the exchange of
goods and services. The products and services produced by the nomads
corresponded largely with those which were institutionalized as the dues
of the parish Lapps.
Examples of goods produced by the nomadic Lapps in central Sweden
were ropes for seines, reins, various baskets, Lapp wristlets and girdles
with tin filigree work.45 It is most likely that the Lapps of central
Sweden manufactured the tin filigree applications on the traditional
National Archives, Stockholm: Topographica Vol. 575-576, Lappmarken; Härnösand
Regional Archives: Gävleborg County Administrative Board Archives, Landskansliets
handlingar D 1 a Nol 20, pp. 413-415.
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skirtbags used in some parts of Dalarna and Hälsingland in the old days.
Some such bags from 1710-20, for example from Svärdsjö parish in
Dalarna, are preserved in Swedish museum collections. According to
Schreber the Lapps manufactured baskets which they coloured with dye
from crowberries. In addition he remarks that these baskets were expensive. The first thing Lapps did after arriving at a new camp was to collect
raw-materials for rope- and basket-making. According to Hamilton the
Lapps also manufactured straw baskets.
The Lapps of central Sweden probably monopolized the slaughtering
of horses, but there is little explicit evidence from this area." Since the
sedentary Lapps were integrated as horseslaughterers in the peasant
communities there is no reason to doubt the importance of this function
in the symbiotic relationship between the nomadic Lapps and the settled
peasants.
The sedentarization of the nomadic Lapps as parish Lapps in central
Sweden from 1730 onwards was due to measures taken by the central
authorities in the former county of Västernorrland. On the other hand
the nomadic lifestyle survived a few more decades in the county of
Kopparberg (Dalarna). It is from that county that we can secure the most
detailed information about their nomadism. It was only at the end of the
18th century that the Lapps became settled there and only then in the
mining areas of the south-east of the county. From that time they are
recorded as being settled in the household registers of the parishes. It
was also then that the clergy started to record the home parish of Lapps
if they baptized their children in other parishes. Such information is to
be found as early as the 1730s in church records from the county of
Västernorrland. According to the Captain Björling mentioned earlier,
who had known the Lapps for many years, in recent times (1789) damage
caused by wolves had nearly exterminated the Lapps' reindeer herds.
They had therefore started to settle down in the parishes around Lake
Runn, not far from peasant villages where they could secure food. It was
not possible for them to use reindeer milk, cheese and meat as food, so
they were forced into a greater dependence on the peasants. Björling
suggested that the Lapps should be allotted places on the parish commons and be required not to migrate.37
It was hardly Björling's proposal which led to the sedentarization of
the Lapps. The process was already in progress. The forest Lapps in
Dalarna also began to settle as parish Lapps, with the same obligations
as the parish Lapps in other provinces of central Sweden.
The population of the forest Lapps in central Sweden was relatively
‘ als were variously related to each other by bands of
limited and individu
46

Olof Broman 1954, Glysisvallur ..., p. 168

A forest lapp culture in central Sweden

75

kinship. Our knowledge of the ethnography of these Lapps is still very
fragmentary due to the few sources available. It has only been possible
to piece together a limited picture. It is very probable that further
information can be found in other sources which will give a clearer
picture of this Lapp population. Valuable and possibly more detailed
information may be found in judgment books. A more comprehensive
penetration of conceivable sources will certainly provide further understanding of this previously never described forest Lapp culture. This
information will certainly also bring new arguments to the continuing
discussion about the history of the Lapp expansion to the south in earlier
times.
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Meddelanden och aktstycken
Skånk 'student; studentexamen'
Av Erik Olof Bergfors

Som svar på en fråga till språkspalten »Språklådan» i Upsala Nya
Tidning, som gällde ordet skånk som slangord för 'student', skrev jag en
artikel som publicerades i tidningen den 18 september 1984. Då det kan
tänkas att flera än Upsala Nya Tidnings läsare har intresse av artikeln,
införs den här i lätt omarbetad och något utvidgad form.
Ordet skånk i betydelserna 'student' och 'studentexamen' känner jag
väl till från mina skolår i Uppsala. Jag gick i högre allmänna läroverket,
nuvarande Katedralskolan, åren 1934-1940. Att avlägga studentexamen
— ta studenten — kunde skolpojkarna på den tiden kalla för att ta skånken.
Förfrågningar bland jämnåriga uppsalabor i min omgivning har givit vid
handen att ordet lever i deras minne. Att det brukats betydligt senare än
min skoltid vittnar en av mina yngre arbetskamrater vid Dialekt- och
folkminnesarkivet om, som minns det från sin skoltid i Lundellska
skolan (»Skrapan») på 60—talet.
Ordet är upptaget i den litteratur som finns om skolpojks- och studentslang. I Ruben G:son Berg, Skolpojks- och studentslang (1900)
uppges att skånk med betydelsen 'student' förekommer i uppsalaskolpojkarnas ordförråd. Gösta Bergmans bok Skolpojksslang grundar sig på en
frågelista, som hösten 1933 sändes ut till 26 läroverk och besvarades av
25. Endast från Uppsala lämnas uppgift om att studentexamen benämns
skånken. Betydelsen 'student' förekommer däremot inte hos Bergman.
Gösta Langenfelts ordbok Officersjargong och manskapsslang i Sverige
1645-1945 meddelar att skånk har betydelserna 'studentbefäl' och
'B-kursare', dvs, värnpliktig som under sin utbildning tillhörde kategorin
»studenter och likställda». I Haldo Gibson, Svensk slangordbok finns
skånk i betydelserna studentbefäl och studentexamen. Uppgift om ordens proveniens saknas i denna ordbok.
Skånk 'student m.m.; studentexamen' kan alltså enligt uppslagsböcker
och enligt mina efterforskningar och min egen erfarenhet knytas till
Uppsala. Jag har inte funnit det på andra håll. De som — enligt min och
andras uppfattning — använde ordet var inte studenterna själva utan
andra uppsalabor, särskilt ungdomar. Ordet hade en nedsättande innebörd. Sannolikt var det från början ett uttryck för de motsättningar som
fanns mellan studenterna och den arbetande ungdomen. På liknande sätt
har ordet i formen skank brukats som öknamn på läroverkselever i
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Kalmar, vilket uppgifter från tre olika tidpunkter bär vittne om (ULMA
93:32 s. 72, 1870-och 1880-talet1; Bergman 1934, s. 118, 1900; DAL
10850, 19682). Av dessa tilldrar sig den äldsta uppgiften ett särskilt
intresse. Källan är ett koncept till en »Ordbok över Allmogemålet på
Öland upprättad av Östra Smålands och Ölands Landsmålsförenings
Öländska Avdelning» — med andra ord upprättad av studenter i Uppsala
med anknytning till östra Småland och särskilt Öland. Den innehåller
emellertid inte bara öländskt dialektmaterial utan även material från
östra Småland. Till det senare hör följande uppgifter från Kalmar:
»kvastepinne = lärjunge vid Lankasterskolan i Kalmar
skank = flxskehOs = lärjunge vid Elementarskolan dersammastädes. De olika skolornas benämningar på hvarandra.
Skankar ö kvastepinnar lefva i oupphörlig fejd mot hvarandra. »3
Med detta kan jämföras att läroverkspojkar i Uppsala under min skoltid
skälldes för råttsvansar av folkskolepojkar, springpojkar m. fl. Nedsättande benämningar och invektiv av detta slag kan alltså sättas in i ett
socialt sammanhang. De speglar motsättningar mellan ungdomsgrupper
tillhörande olika samhällsskikt.
Men vad är anledningen till att just skånk/skank kommit att användas
som benämning med nedsättande innebörd? Något säkert svar på den
frågan kan sannolikt inte ges, men det är ganska lockande att spekulera
över problemet. Skånk och skank är olika former av samma ord med
skild geografisk fördelning. Svenska akademiens ordlista 10 upplagan
upptar bara formen skank. Därav kan man dra den slutsatsen att detta
anses vara den riksspråkliga formen. Svenska akademiens ordbok
(SAOB) hänvisar från skånk till skank och meddelar att uttalet skånk
finns »i vissa trakter». Till dessa hör Uppland.
Den första betydelsen som SAOB anger är '(övre del av) ben hos djur
(el. av slaktat djur)'. Oftast används det om den del av bakbenet som
sträcker sig från knäleden till hasleden. Men ordet kan också enligt
ordboken användas om den del av bakbenet som vid slakt avskiljes från

Angående tiden för denna källas tillkomst se brev från fil. dr Herbert Gustavson till
professor Hjalmar Lindroth i ULMA:s brevsamling och den senares uppsats »Är det
Bodorffs öländska ordbok som kommit till rätta?» i SvLm 1943-44 s. 227 ff.
2 Uppteckningen är gjord 1968. När ordet användes i den meddelade betydelsen framgår
inte.
3 Enligt Svensk uppslagsbok 2 uppl. 17:686 kallades folkskolorna på många håll för
lancasterskolor även sedan dekretet om klassundervisning 1864 gjort slut på växelundervisningens användning i Sverige. Samma källa meddelar också benämningen »knasterskolor» för lancasterskolorna. Upphovet tilll både detta namn och öknamnet »kvastepinne» är
förstås ljudföljden -ast- i lancaster-. För upplysningar och diskussion i denna fråga tackar
jag arkivchefen docent Vidar Reinhammar.
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den övre köttiga delen. Det är benpipan i detta parti som avses i
ordspråket: »Skinkan hänger aldrig så högt, att icke hunden väntar sig
skanken» (Ström 1926, s. 279). Det är tydligt att när det gäller utfallet av
slakten är skanken av lågt värde. Det kan därför ha känts naturligt att
använda ordet som glåpord eller skällsord för att ange att en människa är
mindervärdig i något hänseende. Utöver de ovan diskuterade beläggen
kan ytterligare två nämnas. Dels har ordet upptecknats i Jäts socken i
Kinnevalds härad i södra Småland med betydelsen 'feg person' (ULMA
3822), dels meddelas det av H. & E. i listan på skällsord från Kläckeberga och Dörby socknar i Norra Möre utan närmare angivande av
betydelse (SvLm 9:1, s. 590).4 En student i Uppsala, en läroverkspojke i
Kalmar och en feg stackare i Jät skulle alltså ha lika litet värde som det
benstycke som man inte tog vara på i slakten utan slängde till hundarna.
Det finns emellertid åtminstone ett annat spår att följa, när man söker
efter orsaken till att skånk kommit att brukas i betydelsen 'student'.
Ordet kan ju också användas om människans ben. Enligt SAOB har det
då en vardaglig klang. Dialektupptecknare har ibland karakteriserat ordets stilvärde då det brukas om människor som bl. a. »skämtsamt» och
»nedsättande». Särskilt lägger man märke till att det förekommer i
uttryck som »röra på skankarna» (= skynda sig), »dra skankarna efter
sig» (= röra sig långsamt) och »slå skånk», som finns hos August
Blanche i betydelsen 'lata sig' (SAOB). Kan det vara så, att de som
böljade kalla studenterna för skånkar utgått från talesätt som de två
sistnämnda, som handlar om långsamhet och lättja? Studenter kan ju
betraktas som lättingar av den som inte studerar utan är tvungen att
arbeta för att tjäna ihop till sitt dagliga bröd. Detta spår leder dock inte
fram till någon förklaring av den sydsmåländska betydelsen 'feg person'.
Det gör däremot det spår som från den som människoföda oanvändbara
köttlösa benpipan kan tänkas leda till beteckningar för olika slag av
mindervärdighet hos människor. Det spåret synes mig därför vara att
föredra.
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Summary
Erik Olof Bergfors, Skånk university student; school-leaving examination'
The use of the Swedish word skånk, to mean 'university student' and 'schoolleaving examination', is known from Uppsala but does not seem to have occurred in other parts of Sweden. The word is a term of disparagement and was
not used by students themselves but by other people in Uppsala, especially
young people. From the outset it was probably a manifestation of the antagonism
between students and working-class youth. In the form skank the word has been
used in Kalmar in southern Sweden as a nickname for pupils at the secondary
school there. Pupils at the elementary school were called kvastepinnar. The
original meaning of skånklskank is '(upper part of) leg of animal (or of slaughtered animal)'. The word can be used about the part of the hind leg that is
separated from the upper fleshy part of the leg when the carcase is cut up. Thus
as far as the outcome of the slaughter is concerned it signifies something of low
value. Therefore it may have been natural to use skånk/skank as a term of abuse
to indicate that someone was inferior in one respect or another. The person was
said to have as little value as the bone that was discarded by the butcher and
thrown to the dogs. However, there is another possible explanation. The word
can also be used about the legs of human beings and then it has a joking or
disparaging meaning. It occurs in such expressions as dra skankarna efter sig
`move slowly' and slå skånk 'be lazy'. It is conceivable that the invective use of
the word has its origin in such expressions, referring to slowness and laziness.
Students may be looked upon as idlers by people who do not study but have to
work to earn their living. This explanation, however, does not cover the meaning
'coward', which has been recorded in a parish in southern Småland. Since the
first explanation covers this meaning too, the author considers it to be preferable.

Går det att skriva på jamska?
Från en jämtmålskonferens
Av Vidar Reinhammar
I oktober 1985 hölls i Hammerdal i Jämtland en konferens kring ämnet
Går det att skriva på jamska? Bakom konferensen stod Studieförbundet
Vuxenskolans avdelning i norra Jämtland, Hammerdals hembygdsförening och Föreningen Heimbygdas språkkommitté. Bland deltagarna
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märktes en handfull jämtmålsförfattare. Två av dessa, Berta Magnusson
och Tage Högmark, nämns här nedan. Dessutom deltog en skara intresserade jämtar. Endast jag hade någon högre språklig utbildning.
Jag höll ett inledningsföredrag, satt i en panel och deltog i de stundtals
livliga diskussionerna. En del av vad jag yttrade under konferensen
redovisas i nedanstående rundskrivelse som tillsammans med andra
inlägg från debatten distribuerades till deltagarna av Vuxenskolan.
Konferenstiteln var tvetydigt formulerad. Med jamskaljämska förstås
i allmänhet sockenmål e. d. som talas i Jämtland, jämtmål, utan närmare
specifikation (men ofta med bortseende från de östjämtska målen). Sedan länge är det väl känt, att det går att skriva på jämtmål. Det råder
emellertid en osäkerhet om hur vissa från riksspråket avvikande ljud
skall skrivas. Osäkerheten tycks på senare tid ha ökat något, kanske till
följd av ett slags kampanj mot »ljudenlig» stavning (jfr nedan). Åtminstone några av deltagarna torde ha räknat med att vid konferensen få hjälp
med den egna dialektens stavningsproblem.
I det här sammanhanget stod jamska tydligt för något annat än jämtmål. Sedan några år tillbaka driver några jämtar tesen »jamskan är ett
språk», dvs, är att jämställa med svenska, norska etc. Påståendet är
naturligtvis inte vetenskapligt motiverat. Här rör det sig dock mindre om
vetenskap än om »ideologi». Det framgår av uttalanden som: »Då Jamtland en gång varit ett självständigt rike — republiken Jamtland — och vi
jamtar [nämligen en viss grupp jämtar] har som mål återupprättandet av
denna, så är självklart jamskan ett språk!»1 eller: (Jamskan är ett språk,
ty) »En republik, en nation utan eget språk finns int!»2 Ändamålet med
konferensen var från det hållet att bereda vägen för ett planerat gemensamt skriftspråk för alla jämtar, »jamska», en sorts motsvarighet till
nynorskan. Av uttalanden att döma skall »jamskan» ortografiskt ligga
nära nynorskan. Som »kulturspråk» kan jamskan inte använda andra
bokstavstecken än det vanliga alfabetets; kvalitetsbetecknande diakritiska tecken skall inte heller godtas. All »fonetisk» stavning brännmärks;
stavningen skall vara »etymologisk». Detta kan inte tolkas helt bokstavligt, eftersom upphovsmannen enligt min bedömning har endast ringa
kunskaper i etymologi.
Jag bemötte vid konferensen påståendet att jamskan är ett språk och
avvisade såsom dödfödd tanken på att skapa ett gemensamt jämtskt
skriftspråk. Förutsättningar för liksom behov av att åstadkomma ett
jämtskt skriftspråk saknas helt, anser jag. Förhållandena i Norge på Ivar
Aasens tid, då nynorskan skapades, var mycket olika dem i dagens
Jämtland. Jämten i gemen känner sig utan tvivel som svensk och är

2

Bo Oscarsson, Jamskan (i: Jubileumsskrift till Jamtamot Upsala 1915-1985, s. 36)
Bo Oscarsson i Jamtlands Tidning nr 2-83 s. 13.
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tillfreds med att använda svenskan som skriftspråk. Jämtmålen är som
andra dialekter hotade av nivellering. Det är verklighetsfrämmande att i
ett skede med sönderfallande dialekter laborera med ett alljämtskt
skriftspråk. Dialekterna i Jämtland kan inte räddas på den vägen; utan
levande dialekter bakom sig saknar också ett sådant skriftspråk existensmöjligheter.
Efter denna inledning följer här rundskrivelsen, som jag valt att publiccera utan bearbetning men med tillägg av några noter.
1985-10-20
Till deltagarna i jämtmålskonferensen i Hammerdal den 5 oktober 1985.
Hej på deck å tack för sist! Dä tjentes arttet te få råkes å agguder litte. Je
ha lava na Helge,3 je ske skriv ne litte öm dä je pråta öm i Hammerdal.
Mån då vål e på svänska, föschtåss.
Min målsättning inför konferensen var, att vi skall försöka inspirera
jämtar att skriva på sin egen dialekt (sitt sockenmål) och att vi skall söka
underlätta skrivandet genom rekommendationer om hur vissa ljud skall
stavas. Jag tryckte hårt på att alla Jämtlands sockenmål har samma
värde och duger lika bra att skriva. Jag sätter stort värde på min egen
dialekt, mitt modersmål, men inser samtidigt, att andra som talar dialekt,
troligen känner på samma sätt för sin dialekt. Den känslan vill jag
uppmuntra hos er — vi har alla vårt språkliga arv, som var och en i sin
stad har anledning att vara stolt och tacksam över, och det är vårt
personliga värnande om den egna dialekten, som i vår tid avgör, om
dialekten skall leva vidare eller inte. Den planerade »jamskan» är ingens
modersmål och kan inte påräkna solidaritet eller entusiasm från de
jämtar, som inser just den egna dialektens stora betydelse.
På tal om »jamska» så säger jag i enlighet med bruket i norra Jämtland
»jämska» och kommer att fortsätta med det. Jag förväntar mig, att ingen
försöker diskriminera mig för det. Uttrycket »tåla jämska/jamska» är,
såvitt jag förstår, en ung företeelse, skapad efter riksspråksmönster. I
min uppväxt hördes i våra trakter aldrig annat än »te jäämsk», liksom vi
sade »te sväänsk» för 'tala riksspråk'. Te jäämsk tolkar jag snarast som
'tala på jämtskt vis' och inte som 'tala jämtska'.
Jämtmålen (= jämtarnas dialekter) är tillsammantagna inget språk.
Målen är mer eller mindre släkt med varandra, dvs. mer eller mindre lika
varandra. En del bildar grupper med större inbördes släktskap. Den
beror vanligen på att socknarna i fråga i gamla tider tillhört samma
pastorat (och kanske fortfarande gör det) eller att de ingått i samma
domsaga. Jämtmålen skulle kunna liknas vid en syskonkull med individuella likheter och olikheter. Syskonens föräldrar är för länge sedan
3 Här

åsyftas Helge Persson, föreståndare för Vuxenskolan i Strömsund.
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döda. Med föräldrar menar jag det troligen mera enhetliga tungomål,
som en gång talats i Jämtland. Hur det tungomålet var beskaffat, vet vi
inget direkt besked om; vi kan bara utifrån dagens dialekter och med
något stöd från fornsvenska och fornnorska dra en del slutsatser om det
språktillståndet. Måste vi gå tillbaka till den äldre medeltiden, till
12-1300-talet, för att hitta det gemensamma stadium ur vilket dagens
jämtmål utvecklats, så möter vi där ingen »jamska» utan i stället ett
språk, som talades över ett vida större område.
Jämtmålen är en blandning av gammalt, mindre gammalt och ungt
gods. En del gamla drag finns kvar bara i vissa jämtmål, andra drag finns
i andra jämtmål. På motsvarande sätt är det med de yngre dragen,
antingen de utvecklats internt inom Jämtland eller trängt in utifrån. När
vi ser på ett jämtmål, fastnar vi kanske för något släktdrag i det, som
pekar mot Norge (utan att fördenskull nödvändigtvis vara »norska»),
men ser därtill andra språkdrag, som pekar mot de svenska dialekterna i
kustlandskapen. Vissa språkdrag i östra Jämtland, men långt ifrån alla,
är så pass avvikande från förhållandena i övriga jämtmål, att man kan
undra, om de verkligen tillhör samma syskonkull som de andra. Till de
gamla språkdragen hör bland många andra de s. k. diftongerna buläuläu
och eiläi samt öylöj. De fanns i Jämtland långt innan vi kom under
Norge. Det är därför helt meningslöst att betrakta dem som norska. De
är rätt och slätt »arkaismer», bevarade från en tid före Skandinaviens
uppdelning i riken. Eftersom de jämtska folkmålen utformats under så
långa tider och under skiftande historiska och kyrkliga förhållanden, kan
det inte utan vidlyftiga utredningar visas, vad som är »svenskt» eller
»norskt» eller någonting däremellan. Jag föreslår därför att i stället
beteckna dem som nordiska dialekter (liksom vi talar om svenska,
norska, danska etc. som nordiska språk). Därmed skulle vi kunna undvika en i mina ögon alldeles onödig tvistefråga.
Berta Magnusson frågade i Hammerdal på tal om att det inte finns ett
språk »jamska», om hon i så fall vore utan språk (språkläus). Jag glömde
under diskussionen att besvara frågan; det får bli nu i stället. Svaret är
självklart: visst har Berta ett språk — det upplevde vi ju också som
tacksamma lyssnare. Ordet språk kan betyda något olika saker i olika
sammanhang. I det här fallet rör det sig om betydelsen 'tungomål' (även
om nedskrivet tungomål). Att ett tungomål kan vara lika användbart som
ett »språk», har ju Berta och andra jämtmålsförfattare visat. Berta
menar säkert inte, att det inte skulle vara fint nog att skriva på något,
som kallas dialekt. Gjorde hon det, skulle hon troligen inte använda
dialekten.
Att jämtmålen är dialekter och inte tillsammans utgör ett språk i ordets
vanliga mening, kan visas på olika sätt. Här väljer jag att i första hand
peka på avsaknaden av en gemensam, fast grammatik och anför som
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exempel på det några fall från ljud- och formläran: Svenskt hund uttalas i
hela Jämtland hunn, men svenskt mun uttalas i Alanäs, Ström, Hammerdal och Gå' xsjö mönn, i Häggenås, Lit, Laxsjö, Föllinge och Hotagen
månn och i övriga jämtmål munn. Men det svenska rimordet tunn uttalas
i Åre, Undersåker och Kall samt i det norska lidmålet i Frostviken
tunn, däremot tånn i nedre Frostviken, Alanäs, Ström, Hammerdal,
Gå'xsjö, Borgvattnet, Stugun, Ragunda, Håsjö, Hällesjö, Nyhem,
Bräcke, Bodsjö, Revsund, Sundsjö (har delvis också tånn) och Berg och
i de övriga jämtmålen tånn. Tar vi det med hund rimmande svenska
rund, så har det ordet i jämtmålen i enlighet med förhållandena rörande
tunn uttalsformerna runn, rönn och rånn. Vi ser härav dels att ljudet
(se nedan om det) har stor spridning i jämtmålen (och — kan det tilläggas
— även bl. a. i Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Härjedalen),
dels att det inte finns någon enhetlighet i hur svenskt u uttalas i de
rimmande orden mun, tunn respektive hund, rund. — Det svenska ordet
fisk uttalas i hela Jämtland fisk, men hur förhåller det sig med rimordet
frisk? Jo, frisk finns bl. a. i Åre, Mörsil, Offerdal och Lit, fresk bl. a. i
Ström, Häggenås, Ragunda, Revsund och Berg, fräsk bl. a. i Hackås,
Oviken och Mattmar (åtm. i äldre språk; numera troligen blott frisk). Tar
vi ordet piska, ser det återigen annorlunda ut: piisk bl. a. i Åre, Sunne,
Lit och Revsund, piske i Ragunda och Oviken m. fl., peesk i bl. a. Ström.
Svenskans visste har i Jämtland uttalsformerna viisst, visste, vyysst,
vöösst (och veesst). Listan över sådana uttalsskillnader inom Jämtland
kan göras mycket lång.
Från formläran tar jag upp två fall, som visar på klara geografiska
olikheter inom landskapet. 1) De flesta jämtmålen har en sorts ordförkortning, som kan exemplifieras med ordet oox 'tjur, oxe'. Men det finns
två undantagsområden, där man i stället säger oxe, nämligen i Östjämtland (Borgvattnet, Stugun, Ragunda, Fors, Håsjö och Hällesjö) och i
Näs, Hackås, Oviken, Myssjö, Berg, Åsarna, Klövsjö och Rätan.
2) Flertalsformen till häst är i en stor del av Jämtland hästa eller på sina
håll, åtminstone i de äldres språk hääst. Mot det skall ställas en rad
socknar, där man i stället säger häster, nämligen i Östjämtland, i Nyhem,
Bräcke, Revsund, Bodsjö och i Berg, Åsarna, Klövsjö och Rätan. Härtill
kommer Hackås, Oviken och Myssjö med flertalsformen häste.
Vid vår konferens åberopades ordförrådet i jämtmålen som argument
för att »jamskan» vore ett språk. Härom är att säga, att ordförrådet i
jämtmålen ingalunda är så enhetligt, som det gjordes gällande, och
många ord, som man vill betrakta som typiska jämtord, finns inte bara i
Jämtland utan också i andra landskap, t. o. m. över stora områden. De
personliga pronomina (jag, du, vi etc.) tillhör det s. k. centrala ordförrådet i många språk och dialekter; så även i jämtmålen. Skillnader inom
jämtmålen därvidlag är viktiga i det här sammanhanget. För svenskt vi
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har större delen av Jämtland må eller mä, men vi har ett stort sammanhängande område i öster och sydöst, som i stället har vi eller ve,
nämligen hela Östjämtland och Nyhem, Bräcke, Revsund, Bodsjö,
Sundsjö, Lockne, Brunflo och Marieby samt Rätan. — Även motsvarigheten till svenskt bliva är ett »centralt» ord. Mer än halva Jämtland,
söderifrån räknat, har bli 'bliva' och bli(r) 'blir', medan resten har våå/
resp. vål. Bli är ett exempel på språkdrag, som utifrån inkommit i
Jämtland (vilket framgår av att dåtidsformen också i bli-målen är våårtt,
vörtte, vartt e. dyl.). — Vid konferensen drogs sinnt 'arg, förargad' fram
som ett exempel på det påstådda, specifika ordförrådet i »jamskan». Ja,
sinnt är känt från de flesta socknarna i Jämtland (och därtill förekommer
också sinnu i samma betydelse), men — sinnt är fördenskull inget speciellt jämtord; ordet finns inte bara i hela Norrland utan också i Dalarna,
Uppland, Värmland, Dalsland och Östra Småland samt i norska dialekter. (Även sinnu är spritt utanför Jämtland.)
Jämtmålen är, som jag gett exempel på här ovan, i många och viktiga
avseenden olika inbördes. Att genom en s. k. syntes av dem söka konstruera ett gemensamt jämskt skriftspråk, är orealistiskt — sedan må
tanken därbakom vara aldrig så ideell eller vacker.
På skriftens område hyllar jag principen, att det är långt viktigare, att
jämtarna skriver på dialekt än att de stavar enhetligt. Det har skrivits på
jämtmål i betydligt mer än hundra år (det äldsta provet är en bröllopsdikt
från 1748), med litet varierande stavning och kanske inte alltid så konsekvent hos de olika författarna. I stort sett behöver vi som läsare ändå
inte beskärma oss över jämtförfattarnas stavning av dialekten. Men
stavningen är ju inte enbart ett problem för läsarna. Vill vi på allvar
hjälpa de nutida författarna med stavningen, så gör vi det knappast
genom att lägga på dem en massa stavningsregler. Dels är det enligt all
erfarenhet inte lätt att lära sig många regler, dels är det förvisso
inte heller lätt att utforma regler. Jag återkommer nedan till den
saken.
I synnerhet för den som vill beskriva sin dialekt i form av en grammatik eller en ordlista, således när det är frågan om hur orden i dialekten
uttalas, är det viktigt att stavningen så nära som möjligt ansluter sig till
uttalet. Avsikten är ju då att beskriva, att upplysa om faktiska förhållanden. Och man har kanske ambitionen att för kommande generationer
»avbilda» dialekten. Då behövs det en del extra tecken som komplement
till alfabetet. I min hammerdalsgrammatik använde jag ett enkelt fonetiskt skrivsätt. Min metod var, att skriften skall visa uttalet. Därtill var
min ambition att vara konsekvent, så att jag alltid skrev samma ljud på
samma sätt. En utgångspunkt var, att alla tecken skulle kunna skrivas
direkt på maskin; därför bokstäverna som kombinerats med iskrivna
kommatecken. En genomgående princip vid bruket av de kompletteran-
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de kommatecknen var, att själva bokstaven skall leda läsaren direkt åt
rätt håll, medan kommatecknet samtidigt skall tala om, vilket speciellt
a-ljud eller t-ljud etc., som avses.
Beklagligt nog tycks några på oklara grunder ha fått för sig, att jag med
mitt i grammatiken använda alfabet försöker införa en ny stavningsmetod även för jämtmålsförfattare, som har andra avsikter än att dokumentera. Låt mig härom blott säga: Det skulle aldrig falla mig in att försöka
något sådant! Tvärtom menar jag, nu som förr, att en dialektförfattare
kommer långt med det vanliga alfabetet och genom att ansluta sin
stavning till de invanda reglerna i svenskan. Men även för dialektförfattarna bör den principen gälla, att de skall hålla sig så nära som möjligt till
sitt tal och visa aktning för sin dialekt, så att de inte vanställer den
genom en stavning, som inte omedelbart upplyser läsaren om vad de
egentligen vill ha sagt. Jag anser, för att ta ett exempel, att man kan stava
j-ljudet eller sie-ljudet eller tje-ljudet litet olika utan att oklarhet uppstår
om vad som avses. Därför bör vi som läsare vara toleranta mot författarna i det avseendet. Men så har vi självljuden, vokalerna. I alla
jämtmål förekommer ett ljud mellan a och ä. Tage Högmark har i
anslutning till traditioner från andra håll använt tecknet å för detta ljud.
Det har gammal hävd i svenska dialekttexter. Många jämtmål har också
ett ljud mellan u och ö. I de många dialekter, där ljudet finns, är det ett
ofta förekommande ljud och således viktigt. Det bidrar i hög grad till
dialektens »karaktär». Tage H. har här, likaledes i anslutning till en lång
tradition i svensk dialektdiktning, använt tecknet ö. Båda de här ljuden
är så karakteristiska i jämtmål, att de bör komma till uttryck i stavningen. Ljudens vikt ligger inte enbart i att de ger »karaktär» åt dialekten —
de ingår i ett system av självljud, som man inte utan vidare rubbar,
eftersom ljuden också är betydelseskiljande.
Så har vi diftongerna. De bör skrivas som de uttalas och inte i
missriktad strävan efter »historicitet» hängas upp på stavningen i norskan eller isländskan. Särskilt gäller detta för öttlåulöu (i t. ex. höug,
håug, höug 'hög'). Ett avsteg från uttalet i det fallet är lika omotiverat
som annars. Diftongen i t. ex. höy är också problematisk. Får man inte
skriva höj i stället? Jag anser, att man kan det, om man anser, att det är
samma ljud där som i rööj 'röja' och andra ord, som inte har gammal
öy-diftong.
Det syns ha gått troll i uttrycket »fonetisk stavning». Orsaken till det
är förmodligen en viss brist på insikter. Om jag liksom många andra
anser, att våra å- och 6-ljud skall synas i skriften, så är det inget utslag
av något fonetiskt raseri utan precis lika enkelt och självklart som att vi
skriver tjeen för 'tjäna', sönn för 'synd', bjenn för 'björn' osv. i all
oändlighet. En smula eftertanke skulle kanske göra susen?
Mot vad som på osakliga grunder stämplas som »fonetisk stavning»
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vill man tydligen ställa något, som skall vara allena saliggörande, nämligen en »etymologisk stavning». Det låter fint, det. Men idén är som så
många andra sådana alltför löst anknuten till verkligheten. Jag hyser djup
misstro mot den. De viktigaste skälen för min misstro är följande: 1) Om
den »etymologiska» stavningen genomfördes med någon konsekvens,
skulle resultatet bli mycket olikt de talade jämtmålen. Och vad vunne vi
med det? Vem skulle uppleva en känsla av samhörighet vid läsningen av
ett sådant konstgjort språk? 2) Man bör inte i oträngt mål krångla till det
för folk, som vill skriva på jämtmål. Inte inspireras väl någon att skriva
på dialekt av att det ställs upp en mängd stavningsregler? Är man förut
osäker, så minskar inte osäkerheten av alla regler, som man vet finns
men som man inte förstått eller orkat lära sig. Och vem vill offentligt
dabba sig genom att visa, att man inte kan den nya stavningen? Då avstår
man hellre från att producera sig. Eller också undviker man alla på
minsta vis krångliga ord, och då blir resultatet ett skäligen urvattnat
språk, som innehåller i stort sett bara samma ord som den banala
vardagssvenskan. Båda följderna vore lika beklagliga.
Etymologi är den vetenskap, som sysslar med att söka förklara ordens
ursprung, deras släktskap och utveckling. Det är en erkänt svår vetenskap. Vi har en del etymologiska ordböcker, bl. a. en större svensk och
en nynorsk. De är mycket användbara — för den som har tillgång till dem
och som vet var han skall söka i dem. Men inte kan vi hänvisa våra
dialektförfattare till sådana hjälpmedel? Ja, menar kanske någon: vi kan
ju överlåta åt någon förståndig person att göra jobbet och utforma regler
för hur vi skall skriva jämtmålsorden »etymologiskt». Synd nog växer
sådana förståsigpåare inte på träd, och det är absolut ingen uppgift för
amatörer. Vi såg några exempel i Hammerdal på hur lätt det är att hamna
i fallgropar, när man utan tillräckliga grunder ger sig på etymologisering.
Några av de fallen anmärkte jag på, nämligen stavningen hjama förfarna
eller åma, där hj- inte är etymologiskt,4 ljösminn, där if- inte är etymologiskt (ordet har gammalt nj-; förhoppningsvis formuleras nu inte en regel
att vi av »etymologiska» skäl skall skriva ordet med njös-),5 djutul, där
di- felaktigt hämtats från djävul; ordet bör »etymologiskt» stavas med
j-.6 Inte utan spänning väntar jag på ytterligare »etymologiska» stavningar av jämtska ord som innehåller j-, sie- och tje-ljud. Därmed lämnar jag
för tillfället detta ämne.
Jag är inte ute efter att skapa strid — jag vet, hur litet stridigheter kan
4 Ordets betydelse är 'bildas tunn ishinna på sjö e. d.'. Angående härledningen se K.-H.
Dahlstedt i Svenska landsmål 1983 s. 15f.
5 Ordets betydelse är 'köpskål'. Återgår på ett nj6tsminni; jfr A. Torp, Nynorsk Etymologisk Ordbok u. njOsminne.
6 Jfr Torp a. a. u. Mul.
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gagna. Som humanist och jämte känner jag det emellertid som en bjudande plikt att ställa upp för de enskilda sockenmålen i Jämtland. Dem
vill jag efter måttet av mina krafter värna om. Det är deras öde som står
på spel. Inte så att de hotas av den s. k. jamskan — dess eventuella
historia kommer säkerligen att bli kort — utan därför att allt färre får med
sig dialekten från småbarnsåldern och för att så många lägger bort
dialekten eller blandar bort den. Vill vi bevara jämtsk dialekt, finns det
ingen angelägnare uppgift än att värna om de enskilda socknarnas dialekter, jämtmålen, och odla dem både i tal och skrift. Den som vill skapa ett
nytt slags skriftspråk, »jamska», skall vara medveten om att den strävan
leder till att sänka de enskilda jämtmålens värde — de skulle inte vara fina
nog att få synas i skrift, sådana som de verkligen är, utan skulle behöva
»snyggas till». Det är inte likriktning som skall rädda våra jämtmål utan
individualism, mångfald. Och därför bör vi, var och en, villkorslöst
erkänna, att din dialekt är lika värdefull som min (hur olika de än kan
vara), att de är likvärdiga inte bara i tal utan också i skrift. Och jag manar
alla med verkligt intresse för jämtmålen till enighet kring väsentliga och
»jordnära» frågor, kring det som rör just bevarandet av den egna dialekten — du din och jag min. Må vi följa parollen »skriv som du talar» och
därmed hedra var vår dialekt och hjälpa den att fortleva.
Allt tal om rättstavning kan få en att tro, att stavningen, det är A och
0. Men inte gör stavningen författaren. En författare skall också ha
något att komma med, som är intressant för andra. Och han/hon skall
kunna ge det en form som passar för sammanhanget, en stil som får
läsaren att vilja fortsätta att läsa. Finns det någon poäng, så skall den
också komma fram på ett lyckat sätt. Etc. Så inte är det lätt att författa,
varken på svenska eller på dialekt. Ingen kan räkna med att vara färdig
författare redan första gången han/hon tar i pennan. Det behövs träning
och åter träning, och självkritik — men helst sådan som också verkar i
positiv riktning: man bygger upp sin förmåga med att ha den inställningen till det man skrivit, att man vill försöka göra det mindre goda bättre. —
För dialektförfattare är det en påtaglig belastning, att vi alla är så
påverkade av svenskans uttryckssätt och meningsbyggnad. Det är viktigt
att vara på det klara med den faran för att kunna undvika den. Det går
inte bra att tänka ut en sak på svenska och sedan ord för ord flytta över
den till jämtmål; svenskan kommer då hela tiden att lysa igenom. Språket blir i så fall inte äkta utan ett slags bastard. Nej, skall det bli äkta
dialekt av det man skriver, så måste det tänkas på dialekt, och det som
skrivs ned, måste följa det i tanken utformade. Jag rekommenderar, att
man vid författande för en monolog med sig själv för att riktigt höra, om
det man formulerar är bra dialekt. »Skriv som du talar», har man ju
uppmanat oss. Uppmaningen kan nog inte följas i alla sammanhang, men
nog bör den följas av dialektförfattare.
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Ett annat nu gängse slagord är »Gräv där du står». Även det har
dialektförfattare särskild anledning att beakta. Som våra dialekter har
utbildats och som vi formats av vår dialekt, passar den bäst för att
behandla ämnen som ligger oss nära, i vår egen nuvarande miljö eller den
miljö vi en gång levde med i. Det som händer eller hänt där, allt som
ingår i vår minnesskatt, är redan till hälften formulerat. En del av detta
kan vi känna behov av att uttrycka i skrift. Kanske är det »objektivt»
sett inte så märkvärdiga ting, men ens engagemang och inlevelse kan
skänka liv åt det hela — liv i den meningen att framställningen blir
intressant eller väcker gensvar hos andra.
Med hjärtlig hälsning
Vidar Reinhammar

Summary
Vidar Reinhammar, Is it possible to write in Jämtland dialect? From a
conference on the dialects of the province
The main body of the article was originally a letter sent to participants in a
conference on Jämtland dialect in 1985. In the letter the author outlined some of
the remarks he made at the conference. The article begins with an introduction
providing various background information. The author rejects the claim that
Jämtland dialect is a distinct language. A number of mutually related Jämtland
dialects exist. Together they do not constitute a uniform language, as the author
demonstrates with reference to phonological, morphological, and lexical evidence. It is unrealistic to hope to create a common written form of Jämtland
dialect on such a basis.
It is more important for Jämtland people to write in their own dialects than for
them to have a uniform orthography. Where their aim is to describe a dialect,
they should use phonetically based spelling. Writers with other aims can achieve
a great deal using the orthography of standard Swedish, although sounds peculiar
to a dialect should be represented in writing. In the case of certain vowel
phonemes, for example, special characters should be used, partly because
differences of meaning may otherwise be lost. The author rejects plans to spell
dialect words 'etymologically' and gives examples where such spelling is not
successful. The author wishes to focus interest on the individual dialects of
Jämtland. It is their fate which is at stake. All the dialects of Jämtland are of
equal worth and all of them are good enough to be used in writing. The author
also gives some advice to writers of dialect literature.

Dialektometri — dialektologi som statistik
Av Åke Hansson
En ny metod att redovisa hur olika dialekter förhåller sig till varandra
representeras av den dialektometriska metod, som utvecklats och tilläm-
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pats av framför allt den österrikiske romanisten Hans Goebl. Själva
termen emanerar dock från fransmannen Jean S4uy, som använde den i
uppsatsen La dialectom&rie dans l'Atlas linguistique de la Gascogne
(Revue de linguistique romane 37, s. 1-24).
Dialektometri kan karakteriseras som dialektologi byggd på statistik —
som dialektologins statistik. Metoden förutsätter användning av datateknik med dess möjligheter till en statistisk bearbetning av ett stort material. Den tekniken tillåter även att samma material i form av en databas
blir föremål för olika typer av bearbetningar. Detta är också vad som
sker inom dialektometrin.
De datasamlingar som i första hand utgjort underlag för dialektometriska beräkningar är de stora romanska språkatlaserna. För närmare
uppgifter om bearbetningar på grundval av dessa atlasverk hänvisar jag
till det senaste större arbetet av Goebl, nämligen Dialektometrische
Studien, 1-3, 1984. Jag vill även hänvisa till Goebls metodbeskrivning i
Dialektometrie. Prinzipien und Methoden des Einsatzes der numerischen Taxonomie im Bereich der Dialektgeographie, 1982.
För Sveriges vidkommande existerar inte någon stor, hela landet
täckande dialektatlas. Den största mängden data om dialekter i arkivens
samlingar utgöres av uppteckningar på sedeskort. Ett annat slags samlingar ät de av J. A. Lundell utarbetade s. k. typordlistorna — Typord för
undersökning av de svenska folkmålen. Dessa typordlistor liknar de
romanska atlasarbetena på så sätt att ett stort antal dialektdrag är
bestämda över stora områden. I de svenska typordlistorna är dialekternas former för vissa bestämda ord upptecknade från socknar över hela
det svenskspråkiga området, även om beläggpunkterna ligger mer eller
mindre tätt.
Typordlistornas värde och pålitlighet växlar, men oberoende av detta
kan de utgöra en ram, inom vilken urval av dialektkriterier för statistisk
bearbetning kan ske. Det sammanlagda antalet paragrafer i typordlistorna är 402. Under varje paragraf finns som regel ett flertal exempelord.
För att testa den dialektometriska metoden på svenskt dialektmaterial
har jag i ett för ändamålet utarbetat dataprogram lagt in värden för 34
dialektföreteelser och gjort detta med en geografisk begränsning till
Norrbottens och Västerbottens län. Från dessa båda län föreligger 15
typordlistor. Från dessa har jag valt 26 paragrafer, nämligen följande:
under rubriken Konsonanter paragraf 6, 40, 50, 101, 105, under Vokaler
paragraf 197, 207, 210, 213, 219, 231, 243, 257, 269, 272, 273, 298, 303,
328, under Kvantitet paragraf 352 och 353, under Accent paragraf 360
samt under Ordböjning paragraf 363, 366, 373, 375.
Urvalet är inte slumpmässigt utan betingat av vilka drag, som i den
vetenskapliga litteraturen framförts som dialektskiljande inom det aktuella området. De fyra paragraferna under ordböjning ovan avser sub-
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Värdeklasser
[11 1) 12.50 (minimivärde)
-29.09
El 2) 29.10-45.68
Ei 3) 45.69-62.27
4) 62.28 (aritmetiskt
medelvärde)-74.85

ne

5) 74.86-87.43

re 6) 87.44-100.00
(maximivärde.)
Kartan visar identitetsprofil för Norsjö socken (i svart). Värdena i procent för överensstämmelser mellan Norsjö och övriga socknar är fördelade på sex klasser.

stantivböjning och från vardera har värden för tre olika former medtagits. Det totala antalet bestämda kriterier utgör således 34.
Från varje paragraf har jag valt endast ett exempelord. I vissa fall har
jag för en företeelse tagit ett annat exempelord än något av dem som
finns under aktuell paragraf i typordlistan. Även om typordlistorna
utnyttjats har dock belägg på de valda exempelorden väsentligen hämtats från uppteckningar på sedeskort.
Den samlade datamängden består enligt ovan av värden för 34 dialektkriterier från de svenskspråkiga socknarna i Norrbottens och Västerbottens län, sammanlagt 42 socknar. Alla kriterier är emellertid inte
bestämda från alla socknar. Belägg saknas ofta såsom från Bureå och
Holmsund.
Den statistiska beräkning som utförts på materialet visar dialekternas
relativa överensstämmelse uttryckt i procent — ett identitetsvärde. Programmet visar även, hur många av de inlagda kriterierna som ingår i vart
och ett av de framräknade jämförelsetalen för de olika socknarna. Alla
socknar är jämförda med varandra. I flera fall har ett kriterium två eller
flera värden i samma socken.I sådana fall har likhet mellan två socknar i
det aktuella avseendet ansetts föreligga, om ett av de alternativa värdena
stämmer överens.
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Jag är väl medveten om att för procentberäkningar bör materialet vara
större än det jag nu haft, men jag har som nämnt i denna artikel endast
velat redovisa ett test på metoden som sådan.
Som illustration till hur jämförelseresultaten kan se ut återges en sida,
där värden för socknarna Nederluleå, Piteå, Norsjö och Vilhelmina är
jämförda med alla övriga. Man kan där t. ex. se att Norsjös jämförelsetal
för socknar i norra delen av lan'dskapet Västerbotten ligger mellan 93 och
100%, medan jämförelsetalen för socknar i södra delen av landskapet
ligger mellan 60 och 80%.
Jämförelseresultat i %
Nederluleå
Överkalix
70.00/30
Nederkalix
66.67/30
65.22/23
Töre
Råneå
77.78/27
100.00/8
Edefors
94.44/18
Överluleå
Nederluleå
Älvsby
77.78/9
Norrfjärd.
78.95/19
65.52/29
Piteå
Hortlax
60.00/5
50.00/6
Jokkmokk
42.86/28
Arjeplog
Arvidsjaur
66.67/15
44.44/18
Jörn
42.86/21
Byske
Norsjö
44.83/29
Skellefteå
61.90/21
50.00/2
Bureå
34.62/26
Burträsk
Lövånger
46.43/28
Bygdeå
33.33/21
46.43/28
Nysätra
42.11/19
Degerfors
40.91/22
Sävar
Vännäs
26.67/15
Umeå
40.00/30
Holmsund
33.33/3
Holmön
40.00/10
Hörnefors
50.00/14
Bjurholm
27.27/11
Nordmaling
27.59/29
Malå
50.00/12
42.31/26
Sorsele

Piteå
64.52/31
61.29/31
65.22/23
53.57/28
70.00/10
83.33/18
65.52/29
90.91/11
95.00/20
60.00/5
25.00/8
65.52/29
73.33/15
58.82/17
50.00/22
48.39/31
65.22/23
50.00/2
52.00/25
63.33/30
45.45/22
58.62/29
60.00/20
54.55/22
46.67/15
53.33/30
80.00/5
75.00/12
50.00/14
45.45/11
50.00/30
50.00/12
57.69/26

Norsjö
51.52/33
37.50/32
30.43/23
50.00/30
60.00/10
50.00/18
44.83/29
54.55/11
59.09/22
48.39/31
40.00/5
12.50/8
56.67/30
86.67/15
94.12/17
95.65/23
100.00/23
100.00/2
88.89/27
93.33/30
77.27/22
79.31/29
75.00/20
72.73/22
66.67/15
71.88/32
60.00/5
66.67/12
64.29/14
45.45/11
41.94/31
100.00/12
62.96/27

Vilhelmina
33.33/24
30.43/23
26.32/19
27.27/22
44.44/9
25.00/12
35.00/20
63.64/11
37.50/16
57.14/21
50.00/4
62.50/8
73.91/23
80.00/15
61.54/13
70.59/17
56.52/23
64.71/17
100.00/2
63.16/19
76.19/21
88.89/18
75.00/20
78.95/19
87.50/16
86.67/15
86.96/23
75.00/4
81.82/11
90.91/11
85.71/7
86.36/22
58.33/12
86.36/22
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Tärna
Stensele
Lycksele
Örträsk

33.33/18
40.00/10
36.00/25
31.03/29

52.63/19
45.45/11
41.67/24
40.00/30

60.00/20
45.45/11
46.15/26
50.00/32

90.00/20
100.00/10
90.91/22
91.30/23

Vilhelmina
Dorotea
Åsele
Fredrika

35.00/20
26.09/23
25.00/20
8.33/12

57.14/21
43.48/23
33.33/21
38.46/13

56.52/23
60.87/23
50.00/22
46.15/13

83.33/18
88.89/18
100.00/13

Resultaten av jämförelser som de relaterade kan även framställas
kartografiskt, vilket här återgivna karta - en jämförelse med utgångspunkt i Norsjö socken - illustrerar. De erhållna jämförelsetalen är uppdelade i sex klasser med skilda kartmarkeringar. De tre första klasserna
representerar en tredjedel vardera av intervallet mellan minimivärdet
och det aritmetiska medelvärdet för jämförelsetalen, de tre senare representerar en tredjedel vardera av intervallet mellan det aritmetiska medelvärdet och maximivärdet.
Man har tidigare framställt dialektskillnader kartografiskt med
gränslinjer. Knippen av sådana har markerat förekomsten av mera betydande dialektgränser. Den här återgivna kartan utgör ett annat sätt att
illustrera samstämmighet respektive olikhet mellan målen inom ett geografiskt område.

Summary
Åke Hansson, Dialectometry - statistical dialectology
In the article the dialectometric method of quantified dialect study is presented.
On the basis of data regarding several dialect phenomena the relative agreement
of the dialects can be statistically determined. A map using the dialect of the
parish of Norsjö in Västerbotten as a starting point for comparison is shown as
practical example.

Ordboken över Öre-Långselemål
Av Åke Hansson
I Svenska Landsmål 1985 recenserar Rune Västerlund Harald Fors,
Ordbok över Öre-Lån gselemålet- en svensk dialekt i södra Lappland,
Umeå 1984 samt registret till denna ordbok, utgivet 1985, båda böckerna
i serien Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Umeå. Rune Västerlund kommenterar i sin recension även min artikel
En fonematisk gräns i Västerbotten i Svenska Landsmål 1983.
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Västerlund tar i sin recension upp frågan om antalet fonem manifesterade av ö-ljud i Öre-Långselemålet, dvs. dialekten i Långsele by i
Örträsks socken. De ö-ljud diskussionen gäller är
långt och kort ö-ljud som ungefär motsvarar riksspråkets ö, landsmålsalfabetets o och o,
ett ljud mellan å och ö, som i landsmålsalfabetet tecknas 8 och 8
(med flera varianter).
Fors, som i princip har en fonematisk notation, betecknar det förra
ljudet med ö:, ö, det senare ö:, ö.
Västerlund ifrågasätter inte att det finns en opposition mellan de båda
långa ljuden, ö: och ö: såsom i orden /ö:v 'löv' kontra lå:v 'lov' och att
sålunda dessa ljud manifesterar skilda fonem i Öre-Lå'ngselemål. Däremot betvivlar Västerlund i sin recension (s. 171) att det finns en
opposition mellan motsvarande korta ljud, ö och ö såsom i de av mig i
ovannämnda artikel anförda minimala paren lödd 'lödde, lött' gentemot
lådd 'filtsko'. Enligt Västerlund är ett enstaka minimalt par föga bevisande. »För att korta ö och ö skall kunna betraktas som skilda fonem bör
oppositionen kunna beläggas inte bara i något enda kanske osäkert fall,
utan det bör enligt min mening krävas att de språkhistoriskt och strukturellt skilda kategorier av ord som skall ha kort ö respektive kort ö också
någorlunda konsekvent hålls fonetiskt skilda.»
Mot Västerlunds resonemang kan anföras att det kan visas på flera
minimala par med avseende på de korta ljuden, sålunda mörk 'mörk'
: mörk 'båtlänning ...' och mönn 'framföra båten med bakstammen
först' : månn 'mun'. Vidare anser jag att man bör hålla synkront och
diakront betraktelsesätt isär. När man vill beskriva en dialekt som den
ter sig vid en viss tidpunkt såsom Harald Fors har gjort, skall man inte —
på grundval av sina språkhistoriska kunskaper — förvänta sig att dialekten skall förhålla sig på ett visst bestämt sätt. Vid en synkron beskrivning kan okunskap om språkhistorien vara en tillgång. Harald Fors har
den tillgången. Han har därför inte för sitt arbete kunnat ställa upp något
krav om att språkhistoriskt skilda kategorier skall ha det ena eller andra
ljudet någorlunda konsekvent.
Vilken fördelning har då Fors av kort ö respektive kort ö? Västerlund
noterar (s. 170) ett stort antal fall där ordboken har kort ö i stället för
väntat kort 6 och vice versa. »Listan på ord som tecknas med kort ö i
stället för väntat kort 6 kunde göras mycket lång.» Västerlund anför
exempel som kass m. 'kloss, träkloss', knöbb m. 'knubb, kulle', knöpp
m. 'knopp' etc. Västerlund skriver vidare: »Det motsatta förhållandet,
att man påträffar ett kort å i stället för väntat kort ö, är ovanligare men
förekommer dock, exv. påsst (pret. och sup. av pö:s 'flåsa' ...» Västerlund anför ytterligare ett par böjningsformer med vokalen ö i grundfor-
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men. Dessutom anger Västerlund några enstaka ord såsom Mjj v.
'hoppa över stängsel', med kort ö för väntat kort ö. På grund av
exemplifierade oöverensstämmelser mellan formerna i ordboken och de
enligt konsekventa ljudlagar förväntade formerna anser Västerlund att
samtliga vokaler i hithörande ord borde ha tecknats som ö.
Harald Fors har som motto för sin ordbok »så har jag hört». Detta att
följa sin egen uppfattning om hur dialektorden lyder ger utan tvivel
resultat som inte stämmer med språkhistorien, om man som junggrammatikerna kräver obönhörligt verkande ljudlagar. Men verkligheten kan
vara annorlunda. Vid en viss tidpunkt kan det hända, att en fonematisk
opposition inte längre upprätthålls såsom tidigare. Ett fonem kan börja
»tränga in», participera på ett annat fonems område utan att för den skull
med en gång ta över helt och hållet. Det kan hända att tendenser till ett
variantförhållande uppträder. I Öre-Långselemålet — såsom det beskrivs
av Fors — har /ö/ ersatt /ö/ i ett stort antal fall, men /ö/ finns ändå kvar,
speciellt i vissa positioner.
Det är särskilt anmärkningsvärt att studera de fall, då Fors har kort ö.
Av dessa stämmer det avgjort största antalet med språkhistorien.
Fördelningen synes inte kunna bero på slumpen, vilket den ju skulle
göra, om oppositionen mellan /ö/ och /6/, som Västerlund hävdar »redan
är upphävd, kanske sedan avsevärd tid tillbaka». Ett statistiskt test
(goodness of fit) med avseende på den anförda fördelningen ger vid
handen, att sannolikheten för att den skulle bero på slumpen är mindre
än 5 %. Jag anser därför, att det skulle ha inneburit att göra våld på
verkligheten, att som Västerlund menar teckna genomgående ö i de
aktuella orden.
I detta sammanhang vill jag i korthet göra några andra påpekanden
gällande Västerlunds recension. Västerlund återkommer på ett par
ställen till en jämförelse mellan ordbokens former och former, som han
finner i texter, publicerade av Fors i tidskriften Oknytt 1985, nr 1-2.
Dessa texter är, som Fors skriver, från byarna Skurträsk och Örträsk i
Örträsks socken — inte från Långsele by. Som Karl-Hampus Dahlstedt
framhåller i inledning till Fors' ordbok är dialekten i Långsele »inte
identisk med dialekten längre ner i socknen». Man får sålunda inte som
Västerlund gör blanda ihop de olika bymålen.
Västerlund finner inte redovisningen av formerna i obestämd pluralis
av enstaviga neutrer tillfredsställande. Fors anger t. ex. ta:k -a (=).
Västerlund menar, att här borde inte ha angetts -a. Fors har dock i den
grammatiska inledningen (s. 21) talat om hur förhållandet är, dvs. att den
obestämda formen, som är utmärkt med = och således likalydande med
obestämd form singularis, används främst efter räkneord, medan i andra
sammanhang används en form som är likalydande med bestämd form
pluralis. Läsaren behöver sålunda inte vara i tvivelsmål om hur språk-
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bruket är. Om denna information skulle ha hänvisats till syntaxen, vilket
formellt sett kan vara riktigt, hade den kommit att saknas i ordboken.
Det skulle knappast ha varit realistiskt att inarbeta även ett syntaxavsnitt.
En svårförståelig anmärkning har Västerlund på s. 171, där han med
avseende på kvantitetsbeteckningen i ord av typen ko skriver: »1
löpande tal inträffar ju att lång vokal i utljud förkortas i vissa ställningar i
frasen, även om ordet i fråga är relativt tryckstarkt . » Västerlund
förefaller mena, att detta förhållande skulle ha kommit till uttryck i
ordboken. Men det är ju ett allmänspråkligt förhållande att ett ords
kvantitet kan reduceras i satssammanhang och detta behöver rimligtvis
inte särskilt påpekas.
Enligt Västerlund upptar ordboken »inte så få ord som är alltför
riksspråkliga för att egentligen höra hemma i en dialektordbok». Men
Fors vill med ordboken ge en sammanställning av de ord, som användes
av de infödda i Långsele by i författarens ungdom — fram till 1940, då han
lämnade byn. Om man i ett dialektalt sammanhang använder även ord
med mer eller mindre riksspråklig prägel, innebär det att söka göra målet
mera arkaiskt än det faktiskt är, om man utesluter sådana riksspråkliga
ord i en ordbok.
Västerlund synes helst ha önskat att ordboken haft riksspråkliga uppslagsord, inte som nu är fallet dialektala uppslagsord, kombinerat med
ett särskilt registerhäfte med riksspråkliga uppslagsord. Fors har emellertid velat göra en ordbok för folket i byn främst, inte främst för
dialektforskarna. Vid dialektarkiven anser man det synnerligen angeläget att »i tid» bevara utdöende dialekter på band och som uppteckningar.
Harald Fors har även haft till syfte att bidra till att bevara en dialekt i
verkligheten. Och han har — ensam — genomfört sitt ordboksprojekt på
ett par år — innan dialekten hunnit dö ut.

Summary
Åke Hansson, Dictionary of the Öre-Långsele Dialect
In his review of Harald Fors's Ordbok över Öre-Långselemålet — en svensk
dialekt i södra Lappland ('Dictionary of the Öre-Långsele Dialect — a Swedish
Dialect of Southern Lapland'), SvLm 1985, Rune Västerlund discussed the
occurrence of ö as a short vowel phoneme. In the present author's opinion the
opposition between the phonemes /ö/ and /ö/ is about to be abandoned, but it has
not already been abandoned or been abandoned for a long time, as the reviewer
claimed. It has to be emphasized that most of the words in the dictionary written
with an 6 would be expected to have this phoneme for reasons of language
history. The distribution appearing in the dictionary cannot statistically be seen
as a matter of chance, as would have been the case if the opposition had been
totally abandoned.
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Ytterligare om Harald Fors, Ordbok över
Öre-Långselemålet. Ett svar till Åke Hansson
Av Rune Västerlund
Som en uppmärksam läsare av min recension i Svenska Landsmål 1985
lätt kan konstatera ifrågasätter jag existensen av två kortvokalfonem ö
och 6 i Öre-Långselemålet inte bara med utgångspunkt i ett diakroniskt
betraktelsesätt. Den uppenbara motsättningen mellan exv. /össt av /ö:s
adj. och a:',galesst av afgalö:'s adj. eller sövvd av så ..`va v. och össt av
ö:s v. ligger helt på det synkroniska planet. Normalt uppvisar ju enligt
ordboken böjd form, exv. neutrum av adjektiv eller preteritum och
supinum av svaga verb enligt 2 dekl., kortvokalfonem som direkt motsvarar långvokalfonemet i grundformen: skry:p — sloyfft 'odryg' adj.,
snå:g — snökkt 'snöd, kal' adj., (jfr slö:g — slakt 'slö, oskarp' o. trö:g- trö:gt el. trakt adj., sö:t — sött adj., b£å: — brått adj., ffet:t — friat
adj., spe: — spedd (spett) 'späda' v., gni: — gnidd v., tro: — trodd v.,
le:`va — levvd v. osv. Ett fall som go: — gött (för väntat gött) utgör ett
undantag och har sin särskilda språkhistoriska förklaring. Avvikelser
från detta system torde väl ändå ha något att säga vid en fonologisk
analys. Sedan vågar jag också principiellt hävda att de språkhistoriska
förhållandena bör tas i beaktande vid en bedömning av denna art. I de
dialekter som har kort 6 skilt från kort ö går kort ö språkhistoriskt sett
tillbaka på äldre kort o eller u (Hansson i SvLm 1983:70-71). I vissa
dialekter kan även äldre diftong au vara ursprunget till ett yngre kort ö, i
Öre-Långsele exv. i snökkt av snö:g 'snöd, kal' adj. (isl. snauör). Kort ö
däremot kommer antingen av ett äldre kort ö eller y eller ursprunglig
diftong som kontraherats (Hansson i SvLm 1983:71-72). Något sådant
system är det svårt att upptäcka i ordbokens Öre-Långselemål, och det
tolkar jag så att en omstrukturering i dialektens vokalsystem har skett.
Givetvis bör en upptecknare alltid arbeta förutsättningslöst, och det är
en hållbar och riktig metod att teckna den vokal man anser sig höra eller
själv använder i varje enskilt fall. I så fall betecknar man möjligen inte
skilda fonem utan varianter av fonem (allofoner). Däremot kan man vid
analysen av materialet på grundval av både en synkronisk analys och
kända språkhistoriska eller dialektgeografiska förhållanden vänta sig
vissa resultat. Stämmer då inte resultaten får man söka en annan modell
för beskrivning av företeelsen i fråga — i detta fall möjligen ett annat
beteckningssätt, om man nämligen avser att enbart beteckna fonemen.
Det är naturligtvis tillåtet att om man så vill beteckna även allofoner i en
ordbok, men det är då önskvärt att man dels själv är medveten om vad
man gör, dels också gör klart för läsaren vilken status ljuden i fråga
har.
Man bör också hålla i minnet att korta 6 och 6 hörfonetiskt ligger
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relativt nära varandra och kan vara svåra att hålla isär även för en van
upptecknare. Oppositionen mellan korta ö och ö är vidare svagt funktionellt belastad, dvs, endast ett fåtal minimala par är möjliga, varför ett
sammanfall mellan de eventuella två fonemen ligger nära till hands. Den
opposition Åke Hansson anför från ordboken mellan mörk 'mörk' och
mörk 'båtlänning ...' är i sig överraskande, då just ställning framför r
synes gynna upphävande av opposition mellan vissa (korta) vokaler,
exv. ö och 6 eller e och ä. Jfr Stenberg, Ordbok över Umemålet (1804),
1, 1966, mörklejt 'mörklett' och möörk 'morka, ed' och vidare min
opublicerade uppsats »Fonemen i ett Vilhelminamål» (ULMA 24217:40).
Jag skall dock gärna erkänna att jag inte kunnat göra någon grundligare
undersökning av dessa ljud i Öre-Långsele på grundval av ordboken, och
Hanssons uppgift att bruket av kort ö visar hög grad av statistisk
överensstämmelse med språkhistoriska förhållanden är givetvis beaktansvärd. Jag har dock funnit problemet värt att tas upp till diskussion i
recensionen, och mitt intryck av att ordbokens fördelning av korta ö och
ö är svårförklarlig och att deras fonematiska status är osäker kvarstår
tills vidare. En noggrann analys av tillståndet i den form av målet som
ordboken representerar där bl. a. också statistiska förhållanden och de
båda ljudens fördelning i skilda fonotaktiska ställningar undersöktes,
skulle kanske kunna resultera i ett säkrare svar än som i dag kan ges på
dessa frågor.
I senare delen av sin artikel tar Hansson upp vissa detaljer från min
recension. På hans invändningar mot att jag utnyttjat Fors' texter från
andra byar i Örträsks socken för kontroll av ordbokens uppgifter från
Öre-Långsele kan jag endast svara att jag i brist på jämförelsematerial
från Öre-Långsele jämfört Fors' uppgifter i ordboken med material som
är tillgängligt från närliggande områden. Att detta är en inom dialektologien vanlig metod för källkritik behöver inte påpekas för läsarna av
denna tidskrift. Likaså har jag använt beteckningen »Örträskmålet»
generellt om skilda bymål inom Örträsks socken. Jag har dock svårt att
tänka mig att skillnaderna mellan målen i fråga skulle vara så djupgående
att de kullkastar alla mina slutledningar, t. ex. beträffande sammansatta
prepositoner och adverb som dite (dit-i), bårttömm osv., som ju tillhör
det mest centrala och högfrekventa ordförrådet med stor geografisk
spridning. De skillnader som Karl-Hampus Dahlstedt nämner i ordbokens inledning rör andra, av mig icke berörda företeelser såsom kortstavighet och böjningen av gamla kortstaviga femininer. De sammansatta
prepositioner och adverb som jag funnit rikliga exempel på i texterna
från byarna Skurträsk och Örträsk i Örträsks socken och som jag i
recensionen berör på s. 173 finns också representerade i ordboken, t. ex.
dita i språkprovet vid 'a:n 'andan' (han ramiä årygg dita bakkän) —
dock inte under eget uppslagsord - och bårttesti, som ordbildningsmäs7-869068 Sv. Landsmål
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sigt direkt svarar mot det västersti som jag anför i recensionen från min
egen dialekt.
Hansson vänder sig vidare mot mitt resonemang beträffande obest./
best. plur. av neutrer (SvLm 1985:172 f.). Jag har förvisso inte krävt att
Fors skulle ha inarbetat ett syntaxavsnitt i ordboken utöver den anmärkning om språkbruket i fråga om dessa former som ges i inledningen. En
ordbok bör dock rimligen kunna korrekt redovisa ordens böjningsformer, och jag menar att det inte är korrekt att beteckna exv. ta:'ka som
obest. plur. I så fall torde man lika gärna kunna rubricera tin i en fras
som ja ha int tin 'jag har inte tid' som obest. sing., eftersom tin i detta
sammanhang motsvaras av obest. form i riksspråket. Det kan näppeligen
vara metodiskt riktigt att ta riksspråkets bruk till stöd för en analys av en
svensk dialekts morfologi. Man gör sig då skyldig till ett liknande brott
mot den deskriptivt synkroniska språkvetenskapens metoder som Hansson beskyller mig för att göra vid min analys av korta ö och ö. Här synes
det dock föreligga ett behov av grundligare undersökningar och analyser
av bruket i de dialekter som uppvisar denna särpräglade och komplicerade fördelning av obestämda och bestämda former. Den i norrländska mål
utsträckta användningen av best. form, särskilt i pluralis, har tidigare
förlett även erfarna dialektupptecknare till en bedömning av formerna
som synes mig vara felaktig.
I följande stycke skriver Hansson om en för honom »svårförstådd
anmärkning» på s. 171 i min recension. Det vill synas som om Hansson
inte har läst denna del av min recension med tillräcklig uppmärksamhet.
Jag tar där upp två typer: dels sammansättningar med enstavig förled
som slutar på vokal (typen kobås), dels enstaviga ord som slutar på kort
vokal (typen ta på). Hansson kan rimligtvis inte mena att det skulle vara
ointressant om förledens vokal skulle förkortas i ord som kobås, skoband och sjöstrand.
Jag är i princip ense med Hansson om att varje ord som används av
dialekttalande bör betraktas som en del av deras dialekt. I en dialektordbok brukar det ändå anses vara lämpligt att gallra något till förmån för
det äldsta, mer genuina ordförrådet. En fullständig redovisning av ordförrådet är som bekant ändå aldrig möjlig, och både ortsbor och dialektologer torde i första hand vara intresserade av de för dialekten egna
orden. Säkerligen hade Öre-Långselemålet på 30-talet många nyare ord
som trots Fors' ambitioner nu saknas i ordboken, t. ex. bil, maskin,
telefon, ringa (på telefon, telefonera), turist. Jag vidhåller min mening
att det finns angelägnare uppgifter för utgivare av dialektordböcker än
att redovisa i dialekten sent inkomna ord som endast i fråga om vissa helt
regelbundet använda dialektala ändelser skiljer sig från motsvarande
allmänsvenska och välkända ord.
Åke Hanssons upplysning att Fors' ordbok är »en ordbok för folket i

Meddelanden och aktstycken

99

byn främst, inte främst för dialektforskarna» är anmärkningsvärd. Tidigare har det varit DOVA-arkivens uppgift att publicera litteratur som i
första hand är avsedd för forskningens behov. Bör verkligen arkivens
arbete ändra inriktning i detta avseende? Det förefaller också något
orealistiskt att ge ut en ordbok som avser att tillgodose befolkningen i en
enstaka by. Vidare kan enligt min mening lämpligheten av dialektala
uppslagsord i en ordbok ifrågasättas, även om man vill göra en »ordbok
för folket». Skälen härför har jag redovisat i min recension. Riksspråkliga uppslagsord har erfarenhetsmässigt visat sig vara i längden mest
ändamålsenliga och funktionella för läsare av alla kategorier, och att
sådana rekommenderas innebär inte någon diskriminering av dialekten
eller de dialekttalande. Med riksspråkliga stickord hade något särskilt
register till ordboken inte heller behövt tryckas. Till hjälp för den som
söker dialektord utan direkt motsvarighet i riksspråket kan alltid hänvisningar infogas från dialektnära uppslagsformer.
Tanken att resultaten av dialektforskning och uppteckningsarbeten
inte enbart bör vara en angelägenhet för den akademiska världen utan att
'de också bör komma folket till godo och i synnerhet då bärarna av den
dialekt som är föremål för undersökning finner jag vara riktig och värd
allt tänkbart stöd även från de traditionssamlande arkivens sida. Denna
tanke är ingalunda ny utan har funnits som en bärande i& hos många
forskare alltifrån de första landsmålsföreningarnas tid på 1870-talet. (Se
exv. Herman Geijers uppsats »Oscar Norén och Västgöta landsmålsförening» i »En Västgötabok utgiven av Västgöta folkmålskommitté genom
Johan Götlind», Falköping 1919, s. 17f.) Dock borde det inte behöva
råda någon oenighet om att man även i ordböcker, texter och andra
arbeten för en bredare allmänhet är bäst betjänt av att ha en fast
teoretisk och vetenskaplig grund för vad man skriver och hur man
skriver. Utan en sådan grund hamnar man tyvärr bara alltför lätt i
oklarheter som varken lekt eller lärd har glädje av. Det ena syftet — att i
demokratisk anda popularisera — borde inte behöva stå i någon skarp
motsättning till det andra — att skriva så att även den vetenskapliga
forskningens legitima krav kan tillgodoses.
Det är beklagligt att alla de förtjänster som Fors' ordbok har kommer i
skymundan vid en diskussion som denna. Den som läser min recension
med eftertanke och vilja att förstå vad jag menat skall finna att jag gång
på gång uttryckt min stora beundran för hans hängivna och idoga arbete.
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SUmMary
Rune Västerlund, Further comments on Harald Fors's Dictionary of the
Öre-Långsele Dialect. A reply to Åke Hansson
In reply to Åke Hansson's remarks (see above) on a review, published in
Swedish Dialects and Folk Traditions 1985, of Harald Fors's Ordbok över
Ore-Långselemålet ('Dictionary of the Öre-Långsele Dialect'), the author rebuts
Hansson's objections and sets out his views on some of the more crucial points.
The question of the existence or otherwise of two short vowel phonemes, ö and
should be assessed on the basis of a balanced appraisal taking into account
both a synchronic analysis and diachronic considerations.
This discussion also gives rise to the question whether, as a matter of principle, the state dialect research institutes in Sweden should — in their capacity as
research establishments — publish works with a broader popular appeal or strictly
scholarly works aimed exclusively at an academic audience. The author believes
that they should preferably do both, but that publications intended for a wider
readership fail to serve their purpose if they lack a firm theoretical foundation in
the results of scholarship.

Herbert Gustavson

Tl fi!Ifl!

1895-1986

Den 5 augusti 1986 avled i sitt hem förutvarande förste arkivarien vid
Dialekt- och folkminnesarkivet fil. dr. Herbert Gustavson.
Herbert Gustavson var född den 21 april 1895 i Adolf Fredriks församling i Stockholm och kom som fosterbarn, endast fyra månader gammal,
till en barnlös familj, smeden Herman Olsson och dennes hustru, i Bro
socken på norra Gotland. Gustavson brukade säga, att han kanske skulle
blivit en buspojke i Stockholm, om han inte kommit till Gotland — en
omöjlig tanke för oss som haft förmånen att få lära känna honom.'
Fosterhemmet var smidesverkstad med tillhörande jordbruk, som låg
under gården Dus men som så småningom blev egendomsjord. På stället
fanns en särskild byggnad för smedja och snickarbod. Fosterfadern
kunde göra varenda detalj på exempelvis en arbetsvagn, trä- såväl som
smidesdetaljer.
Som alla barn på landet fick också Herbert Gustavson hjälpa till med
arbetet hemma. Det kunde vara att »slå i smedjan» eller med något
arbete i jordbruket, t. ex. deltaga i höskörden eller rensa, gallra och ta
upp betor. Men eftersom hans spensliga kroppsbyggnad inte gjorde
honom »lämpad för storsläggan», som han brukade säga, gav fosterföräldrarna honom möjlighet att först ta realexamen och sedan att fortsätta
till studenten. Han blev student i Visby 1916.
Under åren på läroverket i Visby hade Gustavson som lärare bl. a.
Mathias Klintberg, som var lektor i moderna språk. Vid t. ex. undervisningen i tyska drog Klintberg som jämförelse alltid in exempel från
gutamålet. Det kunde gälla att öka förståelsen för olika genus: »Kåui,
gaiti, grindi,2 det är femininum»; eller förståelsen av vissa uttryck:
I H. Gustavson har i bandade intervjuer lämnat biografiska uppgifter och bl. a. redogjort
för sina ordboksarbeten. ULMA Bd 2529, 3957.
2 Bf. fem. sg. av ko, get, grind.
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»Nicht, dass ich wiisste. 'Inte som jag vet.' Det har ju vi också. — Na, va
var de såm kåird där då? — De visst ja aldri!» Gustavson har särskilt
betonat hur dessa jämförelser bidrog till att väcka hans intresse för
språket och i synnerhet det gamla språket.
På hösten 1916 kom Herbert Gustavson till Uppsala. Han läste latin,
nordiska språk, litteraturhistoria och grekiska. Han blev fil. mag. 1920.
Tidigt började Herbert Gustavson att göra uppteckningar på Gotland,
redan på sommaren 1918 hemma i Bro. Enligt J. A. Lundell skulle man
utgå från en ordlista. Gustavson hade ingen .svensk ordlista men en
svensk—tysk ordbok, som han fått som premium i läroverket. Den använde han som ordlista.
Samma sommar engagerade Mathias Klintberg göteborgsmagistern
Nils Carlsson med släktrötter på Gotland och Herbert Gustavson att
tillsammans utarbeta en lämplig fonetisk beteckning och frågelistor för
undersökning av gutamålets ljud- och formlära. På hösten 1918 rycktes
dessvärre Nils Carlsson bort av spanska sjukan. Hans ersättare kom att
bli Nils Tiberg.
Sommaren därpå fick Herbert Gustavson och Nils Tiberg anslag från
det av Klintberg stiftade Sällskapet för gotländsk forskning. Det var
första gången som ett sådant anslag kunde delas ut och givetvis var det
gutamålsundersökningen som gynnades. Den 18 juni sammanstrålade de
båda i Bro och begav sig på cykel mot Få'rö, där de tillbringade flera
veckor tillsammans. Detta var deras första gemensamma uppteckningsresa. Fler skulle det bli.3
På hösten 1920 ombads Herbert Gustavson, då endast 25 år gammal,
av Adolf Noreen att åtaga sig utgivningen av Gotländsk ordbok — ordboken som redovisar gutniska från 1600-, 1700- och 1800-talen på grundval
av bröderna C. och P. A. Säves samlingar. Gustavson har på en bandinspelning från 1970 berättat hur det gick till, när Noreen kom med
erbjudandet. Gustavson satt då på sin lya, Drottninggatan 10, och läste
på sluttentamen i litteraturhistoria. Det bultade på dörren och han ropade bara: »Stig in!» In träder då ingen mindre än Adolf Noreen med
orden: »Goddag, herr medforskare!» — »Man kände sig ju oerhört smickrad då, naturligtvis», säger Gustavson. Så småningom kommer A. Noreen in på sitt ärende. A. Schagerström, G. Danell och E. WesAn hade
av ålders- respektive yrkesskäl inte möjlighet att arbeta vidare med
Gotländsk ordbok. Då återstod ingen annan än Gustavson, som dock
inte tyckte sig kunna göra det. Noreen säger avväpnande: »Det är väl
ingen konst; det är bara att göra som de andra har gjort!» Följden blev att
Gustavson efter någon betänketid blev redaktör för Gotländsk ordbok.
3 ULMA Bd 2529 samt H. Gustavson, SvLm 1981, s. 70-71 i minnesteckningen över Nils
Tiberg.
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Det kom att bli ett långt utdraget arbete. Manuskriptet avslutades i slutet
av 1930-talet och tryckning kunde nu ske. Ordboken stod helt färdig
1945. Arbetet med den och de besvärliga ekonomiska omständigheter
under vilken den tillkom har han beskrivit i ordbokens sista del.
Ordboken överflyttades 1941 till Dialekt- och folkminnesarkivet,
ULMA, dåvarande Landsmåls- och folkminnesarkivet, samtidigt som
Gustavson fick anställning som arkivarie och senare som förste arkivarie
vid ULMA. Därmed upphörde ett liv på den frie forskarens existensminimum.
Jämsides med ordboksarbetet bedrev Gustavson licentiatstudier och
blev fil. lic. 1926. För fil. doktorsgraden disputerade han 1940 på avhandlingen Gutamålet I — en deskriptiv översikt. Del II publicerades 1948. I
dessa verk beskrivs gutamålets historiska utveckling och därmed fick
nordisk språkvetenskap en bred och djupgående framställning om det
viktiga gutamålet.
Inom ämnet ortnamnsforskning har Herbert Gustavson gjort betydande insatser. Främst må då nämnas den 1938 publicerade uppsatsen
Gotlands ortnamn, som presenterar en myckenhet dittills okänt material
med tolkningar av hundratals, ofta ålderdomliga och svårtydda namn på
socknar, gårdar, naturlokaler osv. Till detta kommer ett flertal uppsatser
och artiklar i tidskrifter och tidningar.
Herbert Gustavson var en av de främsta påskyndarna till Gutamålsgillets bildande 1945. Han var dess ordförande i många år. Senare, fram till
sin död, var han dess hedersordförande.
Medlemmarna, till en början 10 stycken, hade till uppgift att var och
en försöka uppteckna gutamål och att intressera andra att göra detsamma. År 1950 utgav gillet en textbok, Fran gard u gaimald, med
berättelser och dikter på gutamål av skilda författare. Avsikten med
boken var att bjuda läsaren — förutom en stunds underhållning — inblickar
i arbetsliv, sed och folktro på Gotland. Den skulle också vara ett viktigt
rättesnöre för den som önskade sätta sig in i gutniskan och ville lära sig
att behärska den i skrift. För denna textbok var Gustavson en av de mer
aktiva redaktörerna. Fran gard u gaimald utkom i nytryck 1979.
Herbert Gustavsons kunskaper var ingalunda begränsade till det rent
språkliga. De omfattade hela den gotländska folkkulturen och de mycket
omfattande samlingar, som inte minst bröderna Carl och P. A. Säve
bidragit med. Också inom detta område har Herbert Gustavson verkat i
hög grad.
Under åren 1937-1941 utgavs arbeten av skiftande slag av P. A. Säve i
sammanlagt 10 band. Sju av dessa var nytryck och tre som inte hade
publicerats tidigare hade Gustavson som utgivare. Det var Boskapsskötseln på Gotland, Jaktens sagor samt Allmogen och hussederna på Gotland. Under åren 1948-1961 utgav han delvis i samarbete med flera
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specialforskare en rad gutniska källskrifter som publicerades i Kungl.
Gustav Adolfs Akademiens skriftserier i sammanlagt 11 volymer: Gotländska lekar (1948), visor (1949-1955), sagor (1952-1959) och sägner
(1959-1961).
Herbert Gustavson hade genom åren en ständig kontakt med Mathias
Klintberg. Han såg med intresse på dennes samlingar av petrifikater men
framför allt på de omfattande ordsamlingarna från socknen Lau, naturligtvis då ovetande om hur mycket han skulle komma att arbeta med
dem.
Efter Klintbergs död år 1932 tillföll samlingarna Sällskapet för gotländsk forskning och deponerades i Landsarkivet i Visby. Strax inledde
Herman Geijer, dåvarande chef för ULMA, korrespondens med Visby
för att låna samlingarna till arkivet. Först 1950 kom de till ULMA som
lån.
Herbert Gustavson tog då upp Klintbergs arbete med ordboken över
laumålet, som denne avbrutit på grund av sina många specialarbeten.
Denna ordbok bygger på material som Klintberg själv upptecknat under
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Gustavson började med att
skriva uppslagsord på alla ordlappar, ca 60 000 stycken, och fortsatte
Klintbergs excerpering, ett hundratal sidor av Oskar Larssons brev och
Klintbergs egna anteckningsböcker från senare tid. Dessutom återstod
att excerpera ca 1 000 sidor i folioformat av Jakob Karlssons brev till
Klintberg, vilket blev ca 20 000 blad i 16:o-format. Jakob Karlsson hade
också besvarat mer än 50 av ULMA: s frågelistor, som Gustavson excerperade och därav blev ca 20 000 blad.
Det stora antalet ordlappar säger en del om det trägna, flitiga arbete
som Gustavson lade ned, innan det över huvud taget var möjligt att börja
skriva manuskript till ordboksartiklarna. Detta kunde ske 1957. Omkring
1970 förelåg manuskriptet färdigt och det första häftet av Ordbok över
Laumålet på Gotland kunde lämna trycket 1972. Ordbokens förarbete
har Herbert beskrivit i inledningen till band 1.
I december 1985 utkom det sista texthäftet. Ordbokens allra sista
häfte, illustrationer till band 4, utkom i december 1986.
När jag 1967 kom till ULMA var det för att skriva på den s. k.
dialektskrivmaskinen. Den stod då nere på fonogramavdelningen och jag
hade därför liten kontakt med arkivets tjänstemän. Men jag hade ibland
anledning att gå till biblioteket. Där blev jag snart hjälpt och omhändertagen" av en liten, vänlig, äldre herre, som verkade mycket lärd. När han
fick veta att jag hjälpte Carin Pihl att renskriva ett manuskript, fick vi
genast kontakt. Jag var en länk bakåt i tiden mellan honom och Carin
Pihl, som han mindes från studietiden och hennes disputation, 1924. Den
hjälpsamme mannen var Herbert Gustavson.
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När arbetet med Carin Pihls bok var avslutat, fick jag nya, helt andra
arbetsuppgifter. Men eftersom jag var den som behärskade den nyckfulla
dialektskrivmaskinen, blev jag ombedd att på den skriva en sida till
Laumålsordboken; det var en översikt av Klintbergs och ordbokens
ljudbeteckning. Den sidan skulle ingå i det första häftet. Det var på våren
1971. Föga anade jag då att mitt samarbete med Herbert och Laumålsordboken skulle fortsätta och få en så långvarig omfattning.
Våren 1973 kom jag tillbaka till ULMA efter lärartjänstgöring vid
Säveskolan i Visby. Folke Hedblom, som då var arkivchef, kallade in
mig till chefsrummet för att diskutera mina kommande arbetsuppgifter.
Jag fick då veta läget beträffande Laumålsordboken. Två häften hade
utkommit, det tredje var på väg. Herbert var nu 78 år gammal och
sjuklig; han hade svagt hjärta och astma bl. a. Det var osäkert hur länge
han skulle orka. Någon av de yngre behövde läras upp att hjälpa honom.
Eftersom jag just bott på Gotland och fått vissa insikter om öns språkförhållanden, var tämligen ung och hade visat en viss envis uthållighet
tidigare (vid arbetet med Carin Pihls bok), ansågs jag lämplig att hjälpa
Herbert med detta arbete. Det var så det började — våren 1973.
Vårt korrekturarbete gick till så att vi läste korrektur på var sitt håll.
Ingemar Olsson läste första korrektur i Stockholm, Herbert hemma och
jag vid mitt skrivbord på ULMA. Jag läste mot manus. Sedan jämförde
Herbert och jag våra rättelser och förde in dem med Ingemars i ett
huvudkorrektur, som därefter skickades till tryckeriet. Till en början var
det Herbert som förde in rättelserna i huvudkorrekturet. När vi fick
tillbaka nästa korrektur, hade nya märkliga fel uppstått, som visade sig
bero på att tryckeriet inte kunde läsa hans spretiga handstil. Herbert
hade synpunkter på tryckeriets läsförmåga och jag förstod att jag snabbt
måste ändra våra rutiner. Så skonsamt som möjligt erbjöd jag mig att
föra in rättelserna i huvudkorrekturet. Så blev det och Herbert var
tacksam.
Många är de timmar vi suttit inne i Herberts rum och jämfört korrektur. Där stod Klintbergs oktavsamlingar i sina specialbeställda kartonger, det omfattande växtnamnsregistret, rader av anteckningsböcker.
Där stod ett skåp fyllt med Jakob Karlssons innehållsrika brev och i
bokhyllorna många metrar med Gotlandica. Här lärde mig Herbert vad
alla signa i ordboken och på ordlapparna betydde, hur och var jag skulle
hitta beläggen i originalkällorna. Det kult& många gånger vara ett tidsödande arbete att granska och hitta belägg, som verkade egendomliga
också i Herberts eget manus.
Det kunde bli varmt inne i den lilla modulen och vi blev båda trötta.
Men alltid fanns glimten i ögat och den stilla humorn nära till hands. Den
lågmälde Herbert var inte de stora gesternas man. Hans milda kraftuttryck, när han inte sett något fel, var så typiska för Herbert, den
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noggranne och korrekte forskaren. Ofta gav språkproven halsbrytande
associationer, som fick honom att berätta små historier av det underfundiga slaget, som gjorde att till och med korrekturläsningen kunde bli
trivsam.
I början av vårt samarbete kom Herbert dagligen till ULMA. Så kom
han varannan dag, för att längre fram komma bara när vi skulle jämföra
korrektur. Att i flera timmar sitta på den obekväma kontorsstolen började också det bli tröttsamt för honom. Vi bestämde därför att jag skulle
gå hem till honom, när vi var och en på sitt håll läst korrektur och skulle
jämföra våra rättelser.
Detta gav mig en ny dimension av Herbert och av vårt samarbete. Det
blev om möjligt en ännu friare stämning, när vi satt i hans hemmiljö. När
vi gått igenom korrekturet färdigt, skulle jag bjudas på kaffe. Ofta tog
han då fram fotoalbumet och framkallade sin barndomsmiljö i minnet.
Det kunde handla om fosterfaderns gårdssmedja. Herbert var mycket
kunnig beträffande smide och dess terminologi. Det kunde handla om
fostermodern, som kunde sjunga Bellman, vilket var ovanligt bland
dåtidens arbetar- och bondebefolkning. Dessa Bellman-sånger hade hon
lärt sig, när hon som ung tjänat hos herrskap, där man sjöng flitigt. Bara
några månader före sin bortgång sjöng Herbert för mig en av de epistlar
som hans fostermor kunde. Med sin fina, gamla sångröst sjöng han vers
på vers och kunde fortfarande varenda stavelse.
Vi såg bilder på honom från studenttiden i Uppsala i glada vänners lag.
Han berättade minnen från den tidens studentliv och sammansvetsade
matlag, om vänner, ofta gotländska, som många blivit kända kulturpersonligheter, konstnärer och vetenskapsmän.
Alla vi som haft förmånen att känna Herbert vet vilken allmänbildad
och kunnig person han var. Vi kan bara nämna hans gedigna kunskaper
när det gällde blommor. Det resulterade i den betydande frågelistan
Gotländska växtnamn, som ingår i ULMA:s frågelistserie.
Herbert var också beläst. Det var minsann inte bara klassiker han
läste. Det var böcker av modernaste slag, allt från Sven Delblanc till
Margaret Drabble och sist men inte minst engelska deckare och då helst
på originalspråket.
Han var också en flitig tidningsläsare så länge hans ögon tillät honom
det. Det hände att han tog fram någon gotländsk tidning och visade för
mig hur de nu skrev och stAade gutamål. Hans kritik riktade sig mot
artikelförfattaren och mot chefredaktören som inte visste bättre. I flera
fall förberedde han inlägg att sända till tidningen i fråga för att undervisa
i hur man skriver gutamål.
Gutamålet har som få andra dialekter en lång skrifttradition. Herbert
har i hög grad bidragit till att bevara denna tradition och sprida kunskap
om den bl. a. genom sin medverkan till bildandet av Gutamålsgillet. 1 en

Herbert Gustavson

107

mängd tidningsartiklar under åren har han förstått att popularisera sina
forskningar, och med sin lilla lärobok Gutamålet — inledning till studium,
som utkommit i flera upplagor, har han lärt många gotlänningar att rätt
hantera sitt gutamål.
Hans anspråkslöshet för egen del är väl känd av hans vänner. Han
fikade inte efter berömmelse och höga utmärkelser; han ville arbeta i
lugn och ro och var den flitiga arbetsmyran, som fick ovanligt mycket
uträttat. Han har som få fört forskningen framåt. Över allting annat står
dock hans två stora ordboksarbeten — Gotländsk ordbok och Ordbok
över Laumålet på Gotland. För språkforskningen kommer hans namn att
bestå genom hans gedigna arbeten. För mig och hans övriga vänner är
det dessutom den fina människan Herbert, den hjälpsamme gentlemannen med den stillsamma humorn ständigt inom räckhåll, som vi kommer
att minnas. Han efterlämnar hos alla, som kände honom, ett mycket ljust
minne.

Margareta Källskog
SUMMary
Herbert Gustavson 1895-1986
Dr Herbert Gustavson, former keeper of the archives of the Institute of Dialect
and Folklore Research, Uppsala, died in his home in Uppsala on August 5, 1986.
He was bom in Stockholm on April 21, 1895, but at the age of only four months
he went to live with foster-parents on the island of Gotland. He went to school in
Visby, where one of his inspiring teachers, dialect scholar Dr Mathias Klintberg
created in him an interest in the language, especially the archaic language, and
culture of Gotland. Gustavson came to Uppsala in 1916 and began studying
Latin, Scandinavian languages, history of literature, and Greek. He very soon
started to study and record the dialects of Gotland, beginning at his home in Bro
in the summer of 1918. For the rest of his life he continued his studies of Gotland
dialects and 5pent many summers recording them. In 1920 Gustavson was given
the task of publishing Gotländsk ordbok, a dictionary of Gotland dialects. Based
on the material collected by the brothers C. and P. A. Säve it shows the dialects
of Gotland from the 17th, 18th, and 19th centuries. It was finished in 1945. While
working on this dictionary, he also continued his studies. In 1926 he received his
Licentiate of Philosophy degree. In 1940 he took the degree of Doctor of
Philosophy with a dissertation on the archaic dialects of the island of Gotland, a
descriptive survey. Part II was published in 1948. In the sphere of place-name
research Dr Gustavson's achievements were considerable. The most important
evidence of this is his paper about place-names on the island of Gotland (1938).
He also published several articles in newspapers and journals, some of which
discussed dialectal problems and difficulties in spelling the Gotland dialect. A
little textbook by Dr Gustavson, comprising an introduction to the study of the
Gotland dialects, has taught many Gotland people their own dialect. Between
1948 and 1961 Dr Gustavson published, partly in conjunction with specialist
researchers, a number of written folklore sources from Gotland about games,
ballads, folk-tales, and legends. When Dr. M. Klintberg died in 1932 all of his
huge dialect collections and his photographs were deposited in the Gotland

108

Herbert Gustavson

Provincial Record Office in Visby. In 1950 his collections concerning the dialect
of Lau, a parish in the south of the island of Gotland, were lent to the Institute of
Dialect and Folklore Research in Uppsala. Now Dr Gustavson continued Klintberg's work on a dictionary and started to excerpt examples from Klintberg's
written sources and first-hand examples at the Institute. Thus the dictionary is
based on material from the end of the last century and the beginning of this
century. In 1970 the manuscript of the dictionary was finished and in 1972 the
first fascicle was published. The final fascicle appeared in December 1986. In
1941 Gustavson was appointed to the permanent staff of the Institute of Dialect
and Folklore Research. He officially retired in 1960 but went on working at the
Institute every day on the Gotland collections, and especially on the dictionary
of the dialect of Lau, as long as his strength allowed. Even in the last months of
his life he was involved in completing the dictionary he had worked on since
1950.

Herbert Gustavsons tryckta skrifter 1921-1986
De gottländska gårdsnamnens användning vid personbeteckning. (Sverges
familjenamn 1920. Förteckning enligt nådigt uppdrag utarbetad av därtill
förordnade sakkunnige. Sthlm 1921, s. 240-248.)
En gammal gotländsk danslek och en dansvisa hos Jöran Wallin. (Gotländskt
arkiv ; 3 (1931). Visby 1931, s. 67-74.) - Även utg. som särtr. med egen
paginering.
Gutamålet. (Tidskrift för hembygdsvård ; [årg. 15:2. Årsbok]. Lund 1934, s.
13-21.)
Inledning till Gutamålets studium. Visby 1935. 26 s. - Titelrubrik på
omslag: Studieplan i gotländsk hembygdskunskap.
Lauphargi. (Nomina Germanica. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman
den 21 december 1935. Upps. 1935, s. 295-304.) - Även utg. i Namn och
bygd; årg. 24 (1936).. Upps. 1937.
P. A. Säve som gotländsk språk- och folkminnesforskare. (Gotländskt arkiv ; 9 (1937). Visby 1937, s. 51-61.) - Även utg. som särtr. med egen
paginering.
P. M. för ändring av vissa gotländska ortnamns stavning. (Gotlands läns
allmänna kungörelser. Landskontoret. Serien A. N:r 18, 1939. Angående
ändring av vissa gotländska ortnamns stavning. S. 37-39.)
Gotlands ortnamn. En översikt. (Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift;
kg. 3 (1938). Upps. 1939, s. 3-58. Reg.) - I sin ursprungliga form utgivet i
Gotlands Allehanda 9 febr. - 9 dec. 1934. - Jfr nr 58, nedan.
P. A. Säves behandling av gutamålet i hans tryckta skrifter. Några anmärkningar. (Allmogen och Hussederna på Gotland m.fl. uppsatser av P. A.
Säve. Efter författarens manuskript för första gången utgivna av Herbert
Gustavson. Visby 1941, s. 3-18.)
Mattias [dvs. Mathias] Klintberg och hans gotländska samlingar. (Gotländskt arkiv; 14 (1942). Visby 1942, s. 194-202.) - Även utg. i Gotländska
studier tillägnade Richard Steffen. Visby 1942.
Ordfrågelista för Östergötland och Norra Småland. Upps. [1942-1944?]. 6
delar i 5 vol. (165 s. med var. pag.). - Stencil.
Gutamket. En historisk-deskriptiv översikt.
1. [Disputationsuppl.] Upps. 1940. xxvi, 258, [1] s., 5 kartbl., omtryck av s.
xix-xxii. Litt. - Diss. Uppsala univ. 1940. - [Tidskriftsuppl.] Sthlm 1940-42.
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[1], xxvi, 265 s. 5 kartbl. Litt. (SvLm B. 42.) - Med sammanfattning på
franska.
2. Sthlm 1948. vi, [1], 239, [1] s. Reg. (SvLm B. 50.) - Med sammanfattning
på franska. - Även utg. i säruppl. med omslagstitel: Gutamålet ... 2.
Ett svårförklarligt gutaord. (Festskrift till Jöran Sahlgren 19 8/4 44. Lund
1944, s. 173-176.) - Även utg. i Arkiv för nordisk filologi ;58. Lund 1944.
Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar, redigerad av
G. Danell (a-ba-), A. Schagerström (be-ben) och Herbert Gustavson.
(Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A: 2.)
Bd 1. A-N. Upps. 1918-1940. vii, [1], 679 s. Ill. - Bd 2. 0-0. Tillägg och
rättelser. Efterskrift. Upps. 1941-1945. [2] s., s. 681-1271, liii s. Ill., litt.
Från Gotlandsordboken. (SvLm 1942. Sthlm 1945, s. 99-102.) - Rubriktitel:
Meddelanden och aktstycken. - Innehåll: I. Några gamla felläsningar. II. En
omljudd kortstaving.
Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar. Efterskrift.
(Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar, redigerad
av Herbert Gustavson. Bd 2. 0-0. Tillägg och rättelser. Efterskrift. Upps.
1945. liii s. Litt.)
Gutamål och rikssvenska. (Boken om Gotland. Minnesskrift med anledning
av Gotlands återförenande med Sverige genom freden i Brömsebro den 13
augusti 1645. D.2. Visby 1945, s. 531-539, 650.)
Den gotländska folkminnesforskningens källor. (Boken om Gotland ... D. 2.
Visby 1945, s. 619-625, 657.)
Ivar Hortling, Svenska fågelnamn. Natur och kultur. Sthm & Hfors 1944.
293 s. (SvLm 1943/1944. Sthlm 1945, s. 277-279.) - Recension.
Gotländska växtnamn. Upps. 1947. 31 s. Reg. (Landsmålsarkivets frågelistor ;38: 1.)
Richard Steffen. Några minnesord. (SvLm 1949. Sthlm 1949, s. 146-153.)
Gotl. ös 'töm' och dess ordfränder. (SvLm 1950. Sthlm 1950, s. 170-174.) Även utg. i Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström på sextioårsdagen
19 31/12 50. Upps. 1950.
Åmöja och solmöja. [Av] Herbert Gustavson, Sven Ekbo. (Nysvenska
studier ; årg. 28 (1948). Upps. 1949, s. 164-179.) - Även utg. som särtr.
Upps. 1950.
Register till tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv 1939-1952,
utarbetat av Roland Liljefors t och Herbert Gustavson. Sthlm 1955. vi, 56 s.
Reg. (SvLm 1955. Bilaga = H. 268.)
Theodor Erlandsson. Några minnesord. (Gotländskt arkiv ;26 (1954). Visby
1955, s. 7-12.)
Några folkvisor. Kommenterade av Herbert Gustavson. (Saga och
sed; 1955. Upps. 1956, s. 52-72.) - Även utg. i Sed och sägen. Festskrift till
Edwin Berger den 13/5 1956 [utg. av] Kungl. Gustav Adolfs akademien.
Upps. 1956. - Ursprungligen utg. i tidningen Gotlands Allehanda 5-17 dec.
1952. - Jfr nr 76, nedan.
Samuel Landtmanson 1876-1953. (SvLm 1956. Sthlm 1956, s. 86-89, 178.) Rubriktitel: Minnesord. - Med sammanfattning på franska.
Erik Dal, Nordisk folkeviseforskning siden 1800. Omrids af text- og melodistudiets historie og problemer iseer i Danmark. KObenhavn 1956. 448 PP.
(Arv; 12 (1956). Upps. 1957, s. 172-177.) - Recension. - Engelsk text.
Gideon Danell 1873-1957. (SvLm 1957. Sthlm 1958, s. 135-137.) - Med
sammanfattning på franska.
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Mathias Klintberg och laumålsordboken. (SvLm 1957. Sthlm 1958, s.
89-103. Ill.) - Med sammanfattning på franska.
Carl Säve. (Saga och sed; 1958. Upps. 1960, s. 63-87.)
Einar Tömqvist 1891-1959. Några minnesord. (SvLm 1960. Sthlm 1961, s.
247-251.) - Med sammanfattning på franska.
Gotl. ating-mlty. åtinge. (Saga och sed; 1960. Upps. 1961, s. 168-170.) Även utg. i Folkloristica. Festskrift till Dag Strömbäck 19 13/8 60. Upps.
1960, s. 344-346.
Per Arvid Säve. (Saga och sed; 1961. Upps. 1962, s. 61-103.)
Ortnamn och ortnamnssägner i Hablingbo. (Gotländskt arkiv ;35 (1963).
Visby 1963, s. 69-76. - Aven Boken om Hablingbo [utg. av Hablingbo
församling]. D. 1. [Havdhem] 1966, s. 11-18.)
Nils Dencker 1887-1963. Några minnesord. (SvLm 1963. Sthlm 1964, s.
156-164.) - Med sammanfattning på franska. - S. 161-163: Till Nils
Denckers bibliografi.
Något om gutamålet. (Svenska turistföreningens årsskrift; 1966. Sthlm 1966,
s. 228-232. Litt.)
P. A. Säve och hans sagesmän. (Gotländskt arkiv ; 38 (1966). Visby 1966, s.
35-48.) - Innehåller recension av Ragnar Bjersby, Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning rörande P. A. Säves sagesmän.
Uppsala 1964. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i
Uppsala. Serie B: 11.)
Inledning. (Stånga kyrka. Burs ting. Gotland. Bd 6:2. Av Erland Lagerlöf
och Bengt Stolt. (Sveriges kyrkor; vol. 125.) Sthlm 1968, s. 89.) - Om
sockennamnet Stånga.
Inledning. (Hemse kyrkor. Hemse ting. Gotland. Bd 6: 3. Av Erland Lagerlöf och Bengt Stolt. (Sveriges kyrkor ; vol. 131.) Sthlm 1969, s. 173.) - Om
sockennamnet Hemse.
Inledning. (Mya kyrka. Hemse ting. Gotland. Bd 6:4. Av Erland Lagerlöf.
(Sveriges kyrkor ; vol. 137.) Sthlm 1970, s. 275.) - Om sockennamnet Alva.
Folke Ty(Mn 1889-1974. (SvLm 1974. Sthlm 1975, s. 82-85.) - Med sammanfattning på franska.
Gutamålet. Inledning till studium. 3. omarb. o. utök. uppl. Visby 1977. 82 s.
Litt. (Gotlandica; 12.) - 1. uppl. med titeln: Inledning till Gutamålets studium utg. av Gotlands folkbildningsförbund 1935, ej i serien Gotlandica. 2.
uppl., med samma titel, utg. av Kulturnämnden i Gotlands kommun 1974
som Gotlandica; 5.
Nils Tiberg 1900-1980. [Av] Erik Olof Bergfors och Herbert Gustavson.
(SvLm 1981. Upps. 1982, s. 68-72.) - Med sammanfattning på engelska. Herbert Gustavsons minnesruna tidigare utg. i Gotlands Allehanda 10 jan.
1981 i en något längre version. - Jfr nr 81, nedan.
Ordbok över laumålet på Gotland på grundval av Mathias Klintbergs samlingar, utarbetad av Herbert Gustavson = Dictionary of the dialect of Lau on
the island of Gotland on the basis of collections made by Mathias Klintberg,
compiled by Herbert Gustavson. (Skrifter utgivna genom Landsmåls- och
folkminnesarkivet i Uppsala = The Institute for dialect and folklore research, Uppsala: Publications. Ser. D: 2.) - With an introduction in English.
- Fr. o. m. bd 2 med serietitel: Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala = The Institute of dialect and folklore research, Uppsala: Publications.
Bd 1. A-H. Upps. 1972-1975. 6 hfn (xx, 407, 46 s.). Ill.
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I-0. Upps. 1978. 6 hfn ([4] s., s. 409-839, 48 s.). Ill.
P-Spörjdag(er). Upps. 1981. 6 hfn ([4] s., s. 841-1262, 67 s.). Ill.
Stabba-Ö. Grammatik. Rättelser och tillägg. Upps. 1986. 8 hfn ([4] s.,
s. 1265-1857, 76 s.). III. - S. 1857: Efterord [av] Herbert Gustavson.

Utgivningsarbeten
45. Jaktens sagor och djurlivet på Gotland samt Säljakten på Gotland av P. A.
Säve, utgivna av Herbert Gustavson. Visby 1940. 192 s.
46. Allmogen och Hussederna på Gotland m. fl. uppsatser av P. A. Säve, efter
författarens manuskript för första gången utgivna av Herbert Gustavson.
Visby 1941. 174, [1] s. - S. 142-151: Man-byggning, s. 152-174: Trädgårdsodlingen.
47. Boskapsskötseln på Gotland samt Fåren på Gotland av P. A. Säve, [utgivna
av Herbert Gustavson]. Visby 1941. 153 s.
48. Gotländska lekar samlade av P. A. Säve, utgivna av Herbert Gustavson.
Upps. & Sthlm 1948. viii, 284, [1] s. Ill., litt., reg. (Svenska lekar [utg. av]
Kungl. Gustav Adolfs akademien ;1.)
49. Fran gard u gaimald. Dikt u verklihait pa gutamål. Teckningar av David
Ahlqvist. [Utgiven av Gutamålsgillet. Redaktionskommitté: Herbert Gustavson ...]. Visby 1950. 220, [1] s. Ill.
50. Gotländska visor samlade av P. A. Säve, utgivna av Erik Noreen och
Herbert Gustavson. Upps. & Sthlm 1949-1955. 3 vol. (vi, 568 s.). Litt.,
musiknoter, reg. (Svenska visor [utg. av] Kungl. Gustav Adolfs akademien;!.)
51. Gotländska sagor upptecknade av P. A. Säve, utgivna av Herbert Gustavson. (Svenska sagor och sägner [utg. av] Kungl. Gustav Adolfs akademien ;10.)
1-2. Upps. 1952-1954. 279 s.
1-2. Upps. 1955-1959. 269 s. Reg. - Typ-, motiv- och sakreg. av Åsa
Nyman.
52. Gotländska sägner upptecknade av P. A. Säve, utgivna av Herbert Gustavson och Åsa Nyman. (Svenska sagor och sägner [utg. av] Kungl. Gustav
Adolfs akademien ;12.)
1: 1-2. Upps. 1959-1960. 352 s. Ill.
2:1. Upps. 1961. [3] s., s. 353-538. - Del 2:2 under arbete.

Tidningsartiklar
(Förteckningen är ej komplett. Då uppgifterna i denna del av bibliografin delvis hämtats ur andra bibliografier och jag inte haft tillgång till själva tidningarna, har det inte
kunnat undvikas att vissa inkonsekvenser uppstått i uppgifterna för dessa värdpublikationer. - Förkortningar: GA = Gotlands Allehanda, GF = Gotlands Folkblad,
Gotl. = Gotlänningen, GT = Gotlands Tidningar.)
53. Jubilerande Gotlandsforskare. F. lektorn M. Klintberg 75 år i morgon. (GA
[?] 8 okt. 1922.)
54. Namnet Gotland. (GA 1923, nr 202. - Även Gotl. 1923, nr 134.)
55. Medeltida civil byggnadskonst på Gotland. (Upsala 19 okt. 1929.)
56. Några drag ur Gotlands nations historia. (Ergo 1931. Gotlandsnummer.)
57. Gammaldags skolgång på Gotland. (Gotländsk skoltidning. Utg. av Norra
Gotlands lärareklubb. Visby 1933, s. 3-4.) - Innehåll: Utdrag ur Jakob
Karlssons svar på Landsmålsarkivets frågelistor 31, Uppfostran, på Laubomål från Lau socken.
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Gotlands ortnamn. Något om principerna för deras tolkning. (GA 1934, nr
33, 34, 138.)
Därjämte: Ortnamnsforskning. (GA 1934, nr 268, 270, 272.) — Jfr nr 7, ovan.
Gutamålet i tal och skrift. Fil. lic. Herbert Gustavssons [dvs. Gustavsons]
föreläsning i Hemse. (GA 26-27 juni 1935.)
När vörr fick nöi vändplog. (GA 1 juli 1935.) — Skildring från Lau. Av Jakob
Karlsson, Fie. Föredrogs vid hembygdskursen i Hemse av Herbert Gustavson.
Namnet Gnisvärd ännu en gång. (GA 1936, nr 78.)
Gutamål och riksspråk. (GA 1938, nr 124.)
Rättelse [till Herbert Gustavsons insändare apropos ordet änge]. (GA 7 juni
1938.) — Insändaren saknas.
De gotländska ortnamnen. [Referat. Av J. Sahlgren & H. Gustavson.] (GF
1941, nr 74-76.)
De gotländska ortnamnens stavning. Några förklaringar. (GA 1942, nr 85-86,
91, 116.)
Den gotländska ordboken och dess uppställning. (GA 20 april 1945.)
Staingylpen u lairicku, böisårken u gaimaldä. (GA 4 [el. 3?] maj 1945.)
Skibilk, spuskaldar, bjäskvaldå och maiskval. (GA 15 juni 1945.)
Lars Neogards Gautau-Minning — ett storgutniskt verk. (GA 20 juli 1945.)
Gotländska växtnamn och deras betydelse. (GA 12, 16-17, 24 juli 1947.)
Landsbygdens traditioner. En vädjan till hugade upptecknare. (GA [?] sept.
[?] 1947). — Daterat Uppsala 9 sept. 1947.
Gotländska ordspråk och ordstäv. (Gotl. 1948, nr 298 B. Julnummer.)
Gotländska ägonamn. [1]—[?] (GA 23 dec. 1950, 5 o. 11 jan. 1951 m.fl.
nummer?)
Ortnamn i vetenskaplig belysning. (GA 1952, nr 147, 149.)
[Nekrolog över Arvid Berggren.] (GA 1952, nr 259.)
Några gotländska folkvisor. (GA 5 [?] —6, 9, 12, 16-17 dec. 1952.) — Jfr nr 25,
ovan.
Forntida förbindelser mellan Gotland och Norge. (GA 1955, nr 150.)
Gotlands runinskrifter. 1-2. (GA 12 o. 18 juli 1963.) — Recension av Gotlands
runinskrifter. D. 1. Sthlm 1962.
Om atingar. (GA 3 febr. 1971.)
[En längre uppsats om gutamålets stavning genom tiderna.] (GT efter 1 juli
1978 el. före 1 juli 1979.) — Datum okänt.
Nils Tiberg — stor i gutamålsforskning. [Nekrolog.] (GA 10 jan. 1981.) —Jfr nr
43, ovan.
Rune Västerlund

Israel Ruong
1903-1986

Israel Ruong föddes den 26 maj 1903 i Arjeplogs socken i Lappland, där
han växte upp i det samiska nybygget Harrok med pitesamiskan som
modersmål, och han avled i Uppsala den 6 april 1986. Han har givit en
oförglömlig skildring av livet och arbetet under årets olika tider i sitt
barndomshem i en artikel som just har titeln Harrok och som har
undertiteln Ett samiskt nybygge i Pite lappmark. Denna artikel publicerades i en festskrift till Asbjörn Nesheim, som kom ut i Oslo år 1978 och
har titeln Kultur på karrig jord. Han blev även personligen förtrogen
med renskötarens arbete, innan han slog in på den lärda banan, vilken
började med korrespondensstudier vid Hermods. Han avlade folkskollärarexamen och studentexamen, och efter ett tiotal år som nomadskollärare i Jukkasjärvi började han sina akademiska studier vid Uppsala
universitet år 1936, där han avlade filosofie kandidatexamen 1938 med
finsk-ugriska språk och geografi som huvudämnen. Han fortsatte sedan
sin vetenskapliga utbildning i finsk-ugriska språk med samiska som
huvudspråk, och hans forskningar i samiska språket ledde fram till
doktorsavhandlingen Lappische Verbalableitung dargestellt auf Grundlage des Pitelappischen, som blev färdig 1943. Han blev docent i lapska
språket och lapsk etnologi, men han kom aldrig att inneha någon fast
tjänst vid universitetet, utan han valde i stället att ägna sina krafter på ett
mera praktiskt sätt åt det samiska kulturarbetet genom att bli nomadskolinspektör. Detta innebar dock ingalunda att han slutade med det
vetenskapliga arbetet, utan han fortsatte ända till sin död med sina
forskningar i samernas språk och kultur. Det sista större arbete som han
hann fullborda författade han tillsammans med sin hustru Maja, och det
var Index till Samefolkets Egen Tidning — Samefolket 1918-1973 med
historisk kommentar. Det ligger en imponerande arbetsinsats från de
båda författarnas sida bakom detta verk, och redan det inledande avsnittet på över 70 sidor med den anspråkslösa titeln Historisk kommentar är
8-869068 Sv. Landsmål
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i själva verket en både komprimerad och ingående redogörelse för
praktiskt taget allting av vikt rörande de svenska samernas förhållanden
under vårt århundrade, sådana som de speglar sig i spalterna i Samefolkets Egen Tidning, som år 1960 ändrade sitt nämn till Samefolket. Det
var just år 1960 som Israel Ruong åtog sig att till alla sina andra
arbetsuppgifter lägga den att vara redaktör för denna tidning, ett värv
som han fortsatte att sköta till 1973.
Bland Israel Ruongs många insatser för samernas sak bör också
nämnas att han var ordförande för Svenska Samernas Riksförbund under
perioden 1959-1967 och att han under många år var ledamot av Nordiska
Samerådet och ordförande i dess svenska sektion. I sin egenskap av
forskare var han ledamot av Finsk-ugriska Sällskapet i Helsingfors och
av Kungl. Gustav Adolfs Akademien i Uppsala. Han erhöll professors
namn år 1969.
Såsom torde ha framgått redan av det sagda var Israel Ruong en
mångsidigt verksam person, och vilken sida av hans verksamhet man
särskilt vill framhålla i en kort översikt som denna beror i stor utsträckning på i vilken roll man huvudsakligen lärde känna honom. För min del
vill jag i fortsättningen inskränka mig till att med några ord beröra den
del av hans verksamhet som jag själv har haft närmare kontakt med,
nämligen den vetenskapliga, däri inbegripna hans viktiga insatser för det
samiska skriftspråket och den samiska språkvården med bl. a. författande av läroböcker i samiska.
Jag har redan nämnt doktorsavhandlingen av år 1943 om verbalavledningen i samiskan. Den bygger, såsom också framgår av titeln, på
material från författarens eget modersmål pitesamiskan i Arjeplog, men
de resultat som han kommer fram till gäller i stort sett för samiskan som
helhet. Detta språk har ett ovanligt rikt och nyanserat system för bildandet av avledningar, och detta gäller alldeles särskilt för verbens del.
Ruong analyserar i sin avhandling detta avledningssystem och ger en
fascinerande skildring av de mångahanda fina betydelsenyanser som
samiskan kan få fram med hjälp av avledningsändelserna.
Då samiskan inte bara är uppdelad i ett flertal delvis starkt från
varandra avvikande dialekter utan också talas i fyra olika stater — Sverige, Norge, Finland och Sovjetunionen — erbjuder frågan om samiskan
som skriftspråk stora svårigheter och problem. Nordsamiskan är den
största samiska huvuddialekten, och den talas i Sverige, Norge och
Finland, i Sverige i form av den s. k. tornesamiskan i Jukkasjärvi och
Karesuando socknar, d. v. s. det område som numera utgör Kiruna
kommun. Man hade tidigare inte haft något för alla tre länderna gemensamt skriftspråk (samiskan hade överhuvud inte använts mycket i skrift),
men i slutet av 1940-talet utarbetade Israel Ruong tillsammans med Knut
Bergsland, som var professor i finsk-ugriska språk i Oslo, en skrift-
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språksform som blev officiellt accepterad för användning i läroböcker på
samiska i Sverige och Norge. Detta skriftspråk grundade sig på det sätt
att skriva nordsamiskan i Finnmarken i Norge som Konrad Nielsen hade
använt i sin samiska grammatik och samiska ordbok på 1920- och
1930-talen. Den viktigaste skillnaden var att Konrad Nielsens skriftspråk
utgjorde en kompromiss mellan de tre flnnmarkssamiska huvuddialektema i Kautokeino, Karasjok och Polmak och på flera viktiga punkter
följde den östliga Polmak-dialekten, under det att Bergsland—Ruongs
skriftspråk helt och hållet tog den västliga dialekten i Kautokeino som
utgångspunkt, bl. a. emedan denna är den av dialekterna på den norska
sidan som står tornesamiskan i Sverige närmast. Denna tonvikt på en
västlig form av nordsamiskan var åtminstone en av anledningarna till att
detta skriftspråk kom att användas bara i Sverige och Norge och ej vann
insteg i Finland. Sedermera har samerna i alla tre länderna enats om ett
gemensamt skriftspråk, som togs i bruk år 1979.
På det nya samiska skriftspråket utkom i rask följd en rad böcker, som
i första hand var avsedda för undervisningen i sameskolorna, däribland
nyutgåvor av äldre litteratur, t. ex. Johan Turis klassiska skildring Muittalus samid birra (Berättelse om samerna), och Israel Ruong var i de
flesta fall den som tillsammans med sina medarbetare hade hand om
utgivningen av de nya samiska böckerna. Särskilt viktigt var det för både
skol- och universitetsundervisningen i samiska att få en grammatik för
det nya samiska skriftspråket. I Norge hade Knut Bergsland utkommit
med en kortfattad lärobok 1961, och i Sverige utkom 1970 Israel Ruongs
bok Min sämigiella — Lärobok i samiska.
Israel Ruong skrev många större eller mindre arbeten om samernas liv
och förhållanden ur olika synpunkter, men också i dessa arbeten av
övervägande etnologisk art kom språkforskaren till synes, i det att han
vid skildringen av olika slag av verksamheter, redskap, terrängförhållanden o. s. v. också uppmärksammade de språkliga uttrycken för dessa
saker och visade hur samerna i sitt ordförråd gav uttryck åt sådana
nyanser i den omgivande världen som var viktiga för dem. Inledningsvis
nämnde jag den fina skildringen av nybyggarnas arbetsår i Harrok. Ett
mycket viktigt och mer omfattande arbete av liknande slag är Studier i
lapsk kultur i Pite lappmark och angränsande områden (Svenska landsmål 1943-44), och till samma typ av undersökningar hör Jåhkåkaska
sameby (Svenska landsmål 1964), som meddelar en del av resultaten av
en inventering av den samiska kulturen i Jåhkåkaska, som är den mellersta av de numera tre samebyarna i Jokkmokks socken, inför den
vattenreglering som skulle komma att radikalt ändra förhållandena för
samerna i detta område.
Många fler arbeten av mer eller mindre liknande art skulle kunna
nämnas, men jag nöjer mig med de redan anförda exemplen och slutar
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med att nämna den sammanfattande handbok som kom ut första gången
år 1969 under titeln Samerna. Denna bok kom ut i en andra och en tredje
upplaga 1971 och 1975 och slutligen 1982 i en grundligt omarbetad fjärde
upplaga. Den skildrar vad som är känt om samernas historia i äldre tider
och hur samerna har levt i nyare tid fram till de omvälvande förändringar
under de senaste årtiondena som har gjort att även mycket av detta
levnadssätt numera hör till historien. Särskilt utmärkande för Ruongs
handbok om samerna är att han i så hög grad framhäver de ekologiska
faktorerna, d. v. s. hur samernas liv har utformat sig som ett växelspel
mellan människan och den omgivande miljön i form av terräng- och
klimatförhållanden och dylikt, och vidare att han ägnar så mycket utrymme åt samernas nutida strävanden för att hävda sin egenart och sina
rättigheter i storsamhället genom organisatoriska och administrativa åtgärder av olika slag, såsom t. ex. Svenska Samernas Riksförbund och
Nordiska Samerådet, i vilka organisationer Israel Ruong själv ju gjorde
betydelsefulla insatser. Särskilt märkbar är denna sistnämnda inriktning i
den omarbetade fjärde upplagan av handboken.
Bo Wickman

Summary
Israel Ruong 1903-1986
Israel Ruong was bom in the parish of Arjeplog in Swedish Lapland on May 26,
1903, and he died in Uppsala on April 6, 1986. He grew up in the Lapp settlement
of Harrok and practised reindeer herding in his youth. He began his learned
career by taking correspondence courses, became a nomad school teacher, and
started studying at Uppsala University in 1936. There he was awarded the degree
of Doctor of Philosophy for his magnificent treatise on verbal derivation in
Lappish, based on material from his own native tongue, the Lappish dialect of
Arjeplog. He was given title of docent in Lappish language and ethnology, and
later that of professor. He never held any regular post at the University,
although he continued his research throughout his life. Instead, he became
inspector of Sweden's nomad schools and remained in this post until his retirement at 65.
Israel Ruong did an enormous amount of work for the Lapps in many different
capacities, for example as editor of the journal Samefolket (The Sami People),
president of the Society of Swedish Lapps, author of Lappish grammars and
textbooks, and editor of Lapp literature. The last major work that he found time
to complete was written in collaboration with his wife Maja Ruong. It was an
index to the above-mentioned periodical Samefolket for the years 1918-1973.
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Arnold Dalen, Skognamålet. Ein fonologisk analyse. Novus forlag. Oslo
1985. 354 s. ISBN 82-7099-101-5. (Norske studiar II. Utgjevne av Norsk
målfOrearkiv, Universitetet i Oslo.)
Skognamålet er siste tilskottet av djupneanalysar innafor norsk dialektlitteratur.
Forfattaren er Arnold Dalen, som er fOrstemanuensis ved Nordisk institutt,
Universitetet i Trondheim, og skognamålet er morsmålet hans.
Som «skognamål» reknar han dialekten i Levanger kommune i Nord-TrOndelag, med unntak av YtterOya. Dei administrative grensene har skifta mye i dette
området. Namnet Skogn er knytt til ei bygd i kommunen, men det har ög vore
brukt som namn på eit prestegjeld og eit herad (= kommune) som omfatta det
meste av Levanger kommune av i dag. Men i vel hundre år var Skogn herad
mindre enn dette p. g. a. av at Levanger blei utskilt. Ved dej omfattande kommunereguleringane på 1960-talet blei det igjen skapt ein storkommune, men nå
med namnet Levanger. I tillegg til det gamle Skogn herad kom nå Åsen med i
sOrvest og Ytterglya i nordvest. Med alle detaljar er dette ei innflOkt historie.
Målet på YtterOya blir ikkje rekna med til skognamålet, tydeligvis p. g. a. for
store språklige avvik. Det går fram av den inndelinga Dalen presenterer av
inntrOndermåla på s. 6f. Der utgjOr kommunane Frosta, Verdalen og Levanger
YtterOya) eit underområde, definert ved dialektsxrdrag som 1) apokope i
svake maskulina med norrgin lang rotstaving (f. eks. /'mo:n/ rmo:n11 = 'måne'),
2)både /tt—tt/ og /u—u/ som jamningstypar i svake feminina (f. eks. rturu/ og
/'ruku/ ('tvore' og 'reke')), 3) vokalen /u/ framfor palatal (f. eks. /guk), 4)flt. av
svake feminina på -a og -an (f. eks. /'gry:ta—'gry:tan/) — mot -o og -on elles,
5)dativ på -en i eint. av svake feminina (f. eks. Pgry:ten/) — mot -on elles i
inntrOndersk, og 6) adverbet /nu:/ ('nå') — mot /nu:/ elles. Utifrå dei språklige
kriteria kunne ein altså ha Onskt at avhandlinga omfatta også kommunane
Verdalen og Frosta, som har sterke fellesdrag med «skognamålet». At Dalen har
måtta avgrense arbeidet sitt, er lett å forstå. Men den utaforståande undrar seg
over kva som gjOr «skognamålet» til ei naturlig dialekteining. Interesangt hadde
det ög vore å vete om folk i dette distriktet oppfattar «skognamålet» som ei
naturlig nemning for dialekten i det avgrensa geografiske området.
Det er eit modent verk Dalen har levert ifrå seg. Han har arbeidd lenge med
det, og her ligg ein stor innsats bak. 11956 skreiv han ei hovudfagsoppgåve om
vokalverket i skognamålet. Materiale derifrå saman med innsamla materiale frå
seinare — fOrst og fremst frå 1966-67 — utajOr grunnlaget for denne avhandlinga.
Emnet er avgrensa til ein synkron fonologisk analyse. Synkronien er konsekvent
i den forstand at her ikkje i det heile blir blanda inn jamfOringar med norrOnt og
resonemang om den lange historiske utviklinga. Men det blir skilt mellom eit
eldre og eit yngre skognamål. Det eldre blir brukt mest konsekvent av folk over
' Dalen bruker Storms Norvegia-lydskrift, unntatt i det franske samandraget, der han
flyttar IPA. I denne artikkelen held eg meg tu IPA, med det unntaket at 'er brukt for tonem
2. For sirkumfleks er det brukt ".
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INDERO
HORA - LI KLCH
MOSVIK

VERD
VUKU

LEKSVIK

Skj•I•lad
marka

P

‘.

STJORD

HEGRA

MERÅKE

LÅNKE

\ Grense for nåverande Levanger kommune. ss, Grense for tidligare Åsen, Skogn og Frol
kommunar.
80 år og det yngre av dej under 45 (s. 9). Den disiplinerte tidsavgrensinga i
avhandlinga er ei stor vinning ettersom arbeidet dermed blir meir einskaplig
metodisk, og analysen av det synkrone blir desto grundigare og meir konsentrert.
Avhandlinga kan vere mOnstergyldig for seinare fonologiske arbeid innom norsk
dialektologi.
Sjchlve avhandlinga er på 253 sider. I tillegg kjem 43 sider med materiale om
tonelagsrealiseringar, 10 sider målprOver, eit ordregister på ca. 3200 ord(!), og
dessutan informant- og litteraturliste. Analysen av skognamålet er delt i 6
kapittel, det sjuande er vigd ej samanlikning med nabodialektane. I dette nyttige
oversynet har han kunna ta utgangspunkt i språkdrag han alt har drufta grundig i
analysen av skognamålet. Utbreiinga for språkdraga blir vist på kart, slik at dette
oversynskapittelet kjem tul å bli verdifullt i dialektgeografien.
Om analysemodellen opplyser Dalen (s. 13f.) at han i hovudsak har brukt
pragerstrukturalisme, men med bidrag frå Martinet og glossematilcken. I druftinga av distinktive drag har han dessutan gjort seg nytte av Chomsky—Halle: The
Sound Pattern of English (1968).
Eli stadig problem i ein synkron talem'ålsanalyse er variasjonen i det levande
språket. Innafor det geografiske området som skognamålet dekker, ligg bysamfunnet Levanger med knapt 2000 innbyggarar. (Heile kommunen har ca. 15 000.)
Som i andre byar er det fleire språklige varietetar også i Levanger. Dei varietetane som vik av frå bygdamålet ikring byen, d. v. s. dei som er påvirka av
bymålet i Trondheim, held Dalen utafor undersOkinga si. For det språksamfunnet som dermed står att, understrekar han at det er svmrt homogent. Etter at
sosiolingvistikken i ein generasjon nå har poengtert at heilt homogene språksamfunn neppe fins, er det på sin plass også å få fram kor liten variasjonen kan vere
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somstad. «Det opne systemet vii ein i stabile norske bygdesamfunn kunne finne
når det gjeld ordtilfanget, men i liten grad i fonologi og grammatikk» (s. 4).
Mange vii sikkert stOtte denne utsegna.
Men ein aldersbestemt forskjell tar han altså opp. Dei systematiske forskjellane på eldre og yngre skognamål er: 1)monoftongering fOre konsonant i yngre
mål, 2) samanfall av den alveolare og den retroflekse konsonantrekka i yngre
mål, 3) skifte mellom velar og palatal konsonant i bOyingsformer (/sku:g/—Psku:
jen/) i eldre mål, mens yngre held på den velare, og 4) kasusen dativ, som eldre
mål har, yngre ikkje (s. 8).
Dej to stOrste kapitla i avhandlinga er — sjOlvsagt — vigd analysen av vokalane
og konsonantane. I begge kapitla skil forfattaren mellom trykksterk og trykksvak
staving, deretter grejer han ut om realisasjonen av fonema. Det eldre skognamålet har desse 10 monoftongane:
FREMRE
urunda
runda

i

Y

e

0

hog

SENTRAL

BAKRE

tt

u
o

midtre—

co

_

a

lag

(S. 72.)

På grunn av monoftongeringa av diftongar får yngre mål eitt fonem meir:
FREMRE
urunda
runda
hog

i

Y

e

0

SENTRAL

BAKRE

tf

U

0

midtre—

E
lag

02

a
(S 75.)

I det eldre skognamålet fins diftongane /Ei/, Icey1 og /ond, og dej har vid distribusjon. I yngre mål er kort Icey1 og kort keu/ gått tul kel; kort /Ei/ er gått tul /d, men
tul lel fOre retrofleks s. Dessutan blir også lang /Ei:/ og lang Icey:1 monoftongert
fOre konsonant, nemlig tul /E/ og Icel: /vE:v/ ('veiv' f.) og rrce:t/ ('rOyte' v.).
Monoftongane av /cey:/ og /ceu:/ fell saman med gamle monoftongar, mens /e:/ av
/Ei:/ må opprettas som eige fonem p. g. a. at det også fins i ein del tilfelle i utlyd.
(Som minimalt par kan ein fOre opp: /'se:! ('seie' v.) og /sEi:/ ('sei' m. (d. v. s.
fiskeslaget).)
Vokalane blir gjennomgått 6n for 6in med ei svxrt grundig drOfting av opposisjonar og distribusjon. Dalen legg stor vekt på distribusjonsmOnsteret, for det
blir brukt etterpå i sjOlve fonemanalysen. Vokalane [e], [x] og [ce] viser avgrensingar i distribusjonen, mest den siste. Men opposisjonane viser at dei likevel må
opprettas som vokalfonem. Fonemet Icel er det ein vanskeligast får grep om.
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Fonetisk er det ein kameleon; både opnings- og rundingsgraden skiftar alt etter
konsonanten som står etter. Når Dalen i tillegg har plassert han som både fremre
og sentral i skjemaet for distinktive faktorar, jf. ovafor, ser det ut til å vere bare
p. g. a. geografisk variasjon (s. 91). Distribusjonelt står lang /ce:/ bare fOre /r/ og
noen alveolarar og retrofleksar; men opposisjonane der gir klår fonemstatus.
Kort kel står nesten i komplementwr distribusjon med Iceyl, bare fOre /st/ er det
opposisjon. Dermed er fonemstatusen berga der in.
Som alt nemnt har yngre skognamål monoftongering fOre konsonant. Men
p. g. a. noen unntak frå mOnsteret kan ikkje monoftongen fOre konsonant og
diftongen i utlyd reknas som allofonar av same fonem. Endringa frå eldre til
yngre mål får derfor som systemkonsekvensar a) eit nytt fonem /d, b) meir
fullstendig distribusjon for kel, og c) mye meir avgrensa distribusjon for diftongane. Fonetisk blir /x/ hos dei yngre uttalt opnare enn hos dei eldre (d. v. s. som
[a]) for å gi plass til det nye fonemet i fremre rekka.
Denne yngre monoftongeringa er ei interesang språkutvikling. I inntrundersk
dekker ho bare eit avgrensa område, og Dalen reknar med at utviklinga begynte i
nabokommunen Frosta. Men på NordmOre og i Romsdal finn vi ög ei sywrt lik
(og yngre) monoftongering — som Dalen også er klar over. For romsdalsk — som
eg kjenner best — er endatil unntaka frå mpnsteret i utviklinga dei same som i
skognamålet.
Dalen druftar s. 70 ff. om diftongane bOr analyseras som eitt eller to fonem.
For eldre skognamål avviser han at ein diftong kan oppfattas som «sammensatte
stavelsestopper, hvor de enkelte elementer kan identifiseres med de oppsatte
vokalfonemer», som han siterer etter Even Hovdhaugens analyse av venabygdsdialekten (i NTS XXI (1967) s. 152-166). Grunngivinga er modellteoretisk: I eldre
skognamål kan diftongane også vere korte; ei bifonemisk tolking ville dermed
seie at kvar enkeltvokal i diftongen måtte ha bare «halv lengd», og det ville vere
å innfOre ein ny kategori i beskrivelsesmodellen. Denne grunngivinga blir også
ein kritikk mot analysen av venabygdsdialekten. I yngre skognamål fins det
derimot bare lange diftongar, og Dalen sluttar raskt at «her vii det vere naturleg å
tolke dei polyfonemisk: [Ei] = /d + Iii, [cey] = kel + ly! og [ceu] = /ce/ + /u/» (s.
72). Konsekvensen er at yngre skognamål kan få redusert fonemtalet med tre. Eg
synes forfattaren godtar altfor lett denne .tolkinga, for også den fOrer med seg noe
nytt: ein må «summere kvantiteten» i vokalismen for å sjå om han er lang eller
kort. Dette blir einaste staden der ein treng denne «summeringsoperasjonen». Vi
ser altså som så ofte elles at det som kan vere ei forenkling 6n stad i beskrivelsen, blir ei komplisering ein annen stad, og lite er vunne.
Dalen kjem til at det eldre skognamålet har 32 konsonantfonem. Det yngre
målet har samanfall av alveolarar og retrofleksar, og dermed får det 28 konsonantfonem. Dette er ein stor fonemrikdom, og eine årsaka er den palatale konsonantrekka, som Dalen lar omfatte 7 fonem: /c, j, is, A, p, g, j/. Men ein opposisjon
/g/ : /c/ er tvilsam for skognamålet: [g] og [c] står eigentlig i komplementxr
distribusjon, ettersom [g] står bare i prevokalisk posisjon, [c] i postvokalisk og
etter it, 1, r/. Dalen druftar dette, men argumenterer mot å tolke dei to konsonantane som allofonar av same fonemet, fordi [c] «står i morfofonemisk veksling
både med /k/, med /t/ og null» (s. 122), d. v. s. vekslingar som dette:
/bu:k — 'bu:ca
kvi:t — kvic
fri: — frid.
Som vi skal ta opp nedafor, skil Dalen morfofonologien ut frå den eigentlige
fonologiske analysen. Derfor er det prinsipielt uheldig med slike argument på
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dette stadiet. (Dessutan ser eg heller ikkje tyngda i argumentet, sjOly innafor
morfofonologien.) Ein konsekvent analyse skulle tilseie at ein rekna [g] og [c] tul
same fonem, og det mest naturlige symbolvalet er nok /d. Dermed vil ein få
skrivemåtar som /cap/, Pc0:p/ og /'ci:k/ for [gap] 'kjaPP', [^994] 'kj0pe' og [i:k]
'kike'. Når ein kjenner uttalen, kan skrivemåten virke litt uvant. Men dersom ein
Onskjer å innarbeide generaliseringar i beskrivelsen, er det slik dei må komme
inn. Med det valet Dalen har gjort, går den innsikta at [c] og [g] er komplementwre, tapt i transkripsjonen; han reknar altså framlydsvarianten som eige
fonem: kap/, NO:p/ og Pgi:k/.
I analysen av konsonantar får vi ein nOyaktig gjennomgang av fonemsekvensar
som kan stå initialt, medialt og finalt. Dette er eit nOyaktigheitsarbeid, og ein kan
gå seg vill i alle kombinasjonane. Men Dalen summerer opp og drar ut reglane for
korleis konsonantane og dei distinktive draga i konsonantane blir kombinert. I
denne analysen er distinksjonen mellom vokalnwr og vokaltjern posisjon viktig.
I eit kort kapittel om stavinga gir forfattaren ein sveert instruktiv analyse av
stavingsgrenser (eller junkturar), der han viser korleis dei fonotaktiske restriksjonane på både fonem- og allofonnivå er grunnlaget for kva vi oppfattar som
grensesignal. I dette kapittelet kan han til fulle utnytte den grannsame distribusjonelle analysen i kapitla framom.
I kapittelet om prosodi får vi den interesange opplysninga at trOndersk, i alle
fall det eldre skognamålet, framleis har sistestavingstrykk i ein del ord, både
heimlige ord og lånord: /me'da:g/, /a'vi:s/. Det er fOrst yngre mål som meir
konsekvent har fått tonem 2 og trykket på fOrste stavinga: Pme,da:g/, /'a:,vi:s/ (s.
170 ff.). Når det gjeld dette trykkmOnsteret for lånord, er d6t rekna for typisk
austlandsk og trOndersk. For trOndersk er det — etter skognamålet å dOmme —
kanskje ikkje så gammalt og opphavlig som ein har trudd.
Dalen nemner ög dei mange observasjonane av at kvantiteten på rotstavinga i
ord med utjamning (f. eks. /'voto/ 'vete') ofte er kort. Som han seier, fins det
ingen minimale par som kan vise noen fonemisk relevans for ein slik kvantitetstype. Det er tale om eit fonetisk drag, som vik hos dei yngre. Men eit slikt
fonetisk relikt kan styrke ein hypotese om at sjOlve kvantitetsomlegginga ikkje er
så gammal i dette målet.
I hierarkiet for prosodiske drag reknar Dalen kvantiteten for overordna trykket. Ei staving har trykk fordi ho er lang. (Det kan sjå ut som Dalen dermed ög
reknar ei trykklett staving pr. definisjon som kort, f. eks. s. 182 der han talar om
ein trykklett kort vokal.) Lengda i trykkstavinga ligg på enten vokalen eller
konsonanten (s. 176); derfor markerer Dalen lengd på både vokal og konsonant,
og det trengs inga trykkmarkering. Hovudtrykkstavinga har tonemmarkering,
hxs:t/ ('unghest' m.). Trykklette stavingar blir
bitrykkstavinga ikkje, jf.
dermed indirekte markert med at lengdemerke manglar, jf. Pne:rest/('nxrase
adv. sup.) (s. 184).
Men samtidig godtar Dalen at vokalkvantiteten er primxr: «Kort og lang
ettervokalisk kons fOlgjer automatisk av realiseringa av lang og kort vokal» (s.
175). Fleire andre stader uttrykker han seg ög på tilsvarande måte. Det virkar
derfor inkonsekvent når han — også i fonemskrift — markerer lengd på både vokal
og konsonant. På s. 181 er det endatil forklart at den fonemisk lange Id-en blir
fonetisk realisert kort. Det kan illustreras med denne notasjonen: gor:o/ ['goro]
('gale' v.). (k/ kan fonetisk/artikulatorisk vanskelig gjOras lang.)
Den viktige generaliseringa i at den fonemiske kvantiteten ligg på vokalen, blir
ikkje innarbeidd i beskrivelsesmodellen åt Dalen. Eit alternativ ville vere å seie at
stavingar med kvantitetsmotsetning er trykktunge, stavingar utan er trykklette.
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Vokaler i trykklett staving er dermed ikkje korte, for kvantiteten er fonemisk
irrelevant. I stavingar med kvantitetsmotsetning ligg kvantiteten (kort eller lang)
på vokalen, og einast den kan ha lengdemerke. Problemet med å skilje mellom
trykklett staving og bitrykkstaving med kort vokal blir eit spOrsmål om ein
typografisk konvensjon for å markere skiljet mellom kort kvantitet og irrelevant
kvantitet. Ei lOysing er å bruke bitrykkmerke (som altså bare betyr at vokalen
har relevant kvantitet): Pug,hxst/, men Pne:rest/. Ei anna lOysing ville vere å
innfOre - som markering av fonemisk kort kvantitet: Pugh&sti, men /'ne:rest/
(der manglande kvantitetsmerke på siste vokalen viser at kvantiteten er irrelevant). Siste lOysinga ville ligge nxrast opp til analysen. Med ein beskrivelse der
kvantiteten konsekvent låg på vokalen, ville Dalen sleppe problemet med kvantiteten på /r/.
TrOndersk og nordnorsk er rekna for det sirkumflekterande området i Norge,
for historisk er sirkumfleksen produkt av apokopen. Men det har vore eit
problem å beskrive sirkumfleksen fonologisk. For oppdalsk — ein annen trOndersk dialekt — har Einar Haugen foreslått å beskrive sirkumfleksen som totoppa
vokal, d. v. s. som to stavingar, ei trykktung og ej trykklett, begge med same
vokalkvalitet. Dalen avviser ein slik analyse for skognamålet med dette minima1e
paret: ['le:e] ('ledet' n. b. f. eint.): nej ('Iee' v.). I tillegg har dialekten også [le:]
('led' n. ub. eint.) og ['le:e] ('Iee' v. pres.). Her er altså opposisjon mellom 6 og
to stavingar, og mellom to tonelag i både einstavings- og tostavingsord. Eit anna
faktum som gjOr Haugens analyse umulig for skognamålet, er at ein kan ha
motsetning +/÷ sirkumfleks på stavingar med kort vokal:/ss/ ('sess' m.) : rsxs/
[ss] ('sesse' v.).
Den analysen Dalen sjOlv gjOr framlegg om, tar utgangspunkt i distribusjonen
av sirkurnflekstonelaget, som fins bare i sistestaving med hovud- eller bitrykk; og
der fins aldri tonelag 2. Dermed kan sirkumfleks reknas som realisering av tonem
2 i slike stavingar. Det blir dermed fire realiseringsmåtar av dej to tonema:
tonem 1

tonelag 1
tle:e/

tonem 2

tonelag 0
/le:/

tonelag 2
/sle:e/

Sirkumfleks
rle:/ rtej

Tonelag 0 er det ein har i einstavingsord og ord med sistestavingstrykk utan
sirkumfleks. Dalen skil her terminologisk mellom tonem på fonemplanet og
tonelag på realisasjonsplanet. Analysen viser dermed at sirkumfleksen ikkje
skaper problem strukturelt, d. v. s. at ein ikkje treng innfOre noen ny kategori på
fonemplanet. (Det er altså unOdvendig når Dalen sjOlv bruker sirkumfleksmerke i
fonemisk transkripsjon.)
Det forslaget til analyse som Dalen legg fram, er enkelt og elegant. Det er også
presentert på ein klår og overtydande måte. I tillegg har han gjort fonetiske
analysar der det av grunnfrekvenskurvene kjem klårt fram ein fast forskjell på
dei fire realiseringsmåtane av tonerna. Grunnlaget er innlesingar han sjOlv og to
andre informantar har gjort. Gjennomsnittskurvene er presentert i prosodikapittelet; i eit vedlegg blir grunnlagsmaterialet lagt fram. Interesangt er det å sjå at
realiseringa av sirkurnflekstonelaget liknar mest på tonelag 1, sjOlv om dei
systematisk hOrer til ulike tonem. I ei historisk forklaring kan kanskje det settas i
samanheng med at også leksem med tonem 1 som har utlydande rot på vokal,
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nasal, Id eller /t/ får sirkumfleks i bestemt form når bOyingsendinga blir kontrahere /bj0n/—Pbj0n/ bj0nd (IjOrn'— 'bjOrnen').
Dalen har i kapitla om vokalar, konsonantar og prosodi analysen seg fram til
det han kallar primxrfonema i dialekten, d. v. s. dej fonema han kan etablere
utifrå tydingsopposisjonar og distribusjon. I eit eige kapittel kjem han inn på
korleis omsynet tu morfofonemiske vekslingar kan gi grunnlag for andre fonemiseringar. Her drOftar han fordelar og ulemper med å tolke f. eks. alveolarane
og retrofleksane bifonemisk og viser korleis ei bifonemisk tolkning må sjå ut: [t]
og R] blir tolka som /rt/ og /1-t/ og skaper dermed ikkje problem i bOyingsmorfologien, som ein ser av f. eks. /mr— stErt/ [stEr— su:t] og /gtEr—gtEtt/ [gtEr— gul].
Dalen viser ög korleis eit skifte mellom velar og palatal i bOyningar — som f. eks.
[veg]—['vEjen] ('vegg' — 'veggen') — med fordelar kunne tolkas som /vEg/—PvEjen/
fordi [j] her oppfOrer seg annleis en [j] i f. eks. ordet [sij] ('sidd' f.) som i dativ
b. f. eint. heiter [siljj] (og må tolkas som Psijjy). Etter /j/ blir altså bOyingsendinga 1-en/ kontrahert, etter /j/ ikkje.
Noen vekslingar mellom monoftong og diftong i bOyingane (/grEig adj.—/grEc/
adj. n., Pst0y:t/ inf. — /stcec/ pret.) treng heller ikkje komplisere morfologien
dersom ein tolkar monoftongane i desse tilfella som realiseringar av diftongar. På
tilsvarande måte greier Dalen 4 ut om noen skifte i tonelag.
Når desse morfofonologiske drOftingane kjem som ei lita drOfting til slutt, er
det fordi Dalen har vilja gi ein fonologisk analyse, og han reknar tydeligvis ikkje
morfofonologien med der. Men resonemanga og konklusjonane i morfofonologikapittelet ligg så nr opp til ein prosessuell fonologi at ein kan undras på korfor
forfattaren ikkje har tatt i bruk ein generativ beskrivelsesmodell. Beskrivelsesapparatet der ville både vere meir presist og gi betre plass tu dei mange generaliseringane Dalen er opptatt av å påvise.
Eg har undra meg på om det er eit slikt modellteoretisk dilemma i spOrsmålet
om kva nivå «fonemet» hOrer heime på, som har fått Dalen til å lydskrive det
aller meste i avhandlinga innom fonetiske klammer, sjOlv etter at han har etablert
primxrfonema.
Analysen i dej fOrste kapitla i avhandlinga vitnar ög om ein del modellteoretiske konfliktar, fordi forfattaren ikkje har greidd å halde morfofonologiske
omsyn og «prosessuell tankegang» heilt utafor i den «reine» fonologiske analysen. Tydeligast ser vi det på s. 83, der [y] blir tolka som /i/. Opposisjonen Iii: lyl
er nOytralisert i trykklett staving, og [y] står etter kort /y/ eller stavingsutlydande
lang /y:/: ['kym:y] ('komme' pf. pts.), men ['vira] ('vore' pf. pts.). To andre
sufflks viser ög same mOnsteret. Dalen vil fonemskrive såleis: Pkymi/ o. s. v.
fordi ei slik 10ysing forenklar bOyingsmorfologien. Slike omsyn viser at heller
ikkje Dalen respekterer sentensen «once a phoneme, always a phoneme».
Men denne framgangsmåten er ikkje fOlgt for trykklett 101, som fins bare
«framfor eller etter labial kons når det i trykkstavinga er fremre runda vokal» (s.
81). Trykklett 101 kunne — som Dalen nemner — tenkas som variant av le!. Men
Dalen avviser det «av fonetiske årsaker» (s. 83). Dette virkar nxrast som ei
skjOnnsavgjerd — noe ein helst skulle unngå i ein konsekvent analyse. (Det Dalen
ikkje presiserer, er at trykklett lel fins i same omgivnaden som /0/, nemlig i
/'sykel/ og PnOket/ (s. 80). Dermed er ikkje distribusjonen mellom trykklett lel og
trykklett 101 komplementxr, likevel.)
Dei innvendingane eg her har lagt fram mot beskrivelsesmodellen som Dalen
har brukt, kan dels vere mine eigne kjepphestar. Forfattaren må få ros for at
sjOlve analysen er så veldokumentert og grundig drOfta at han lett kan overfOras
til og beskrivas innafor også andre modellar.

124

Litteratur

Skognamålet er den hittil grundigaste fonologiske analysen innafor norsk
dialektologi. SjOlv om drOftingane og analysane prinsipielt gjeld bare skognamålet, kan mye overfOras til analysen av andre dialektar. Avhandlinga kan derfor
brukas som mOnster for andre, og ho kan gi konkrete idUr tul fruktbare innfallsvinklar. Det kan f. eks. bli interesangt å sjå kor mange som tar opp sirkumfleks-analysen frå Dalen, og dermed kor vidt geografisk den er gyldig.
Helge Sand0Y

SUMMARY

Skognamålet (`The dialect of Skogn'), by Arnold Dalen of the University of
Trondheim, is a synchronic phonological analysis of the dialect spoken in the
municipality of Levanger, Nord-TrOndelag. The book provides a detailed study
of a set of allophones and on the basis of an analysis of their distribution
establishes the dialect's phoneme inventory. The articulatory realization of these
phonemes is also discussed.
Owing to monophthongization in the course of this century, the number of
monophthongal vowel phonemes has increased from 10 to 11 from the older to
the younger generation, and the more recent system should be analysed in terms
of four degrees of opening. The consonant system is also large, due to the
dialect's palatal consonants (and also its alveolar and retroflex sounds, if they
are interpreted monophonemically). Moreover, the distributional pattern of several phonemes is complex.
Dalen suggests a new analysis of the special circumflex tone: since it only
occurs in stressed final syllables, it can be regarded structurally as a realization
of accent 2.
The book gives a clear and consistent analysis of Skogn dialect. Much of the
analysis could probably be applied to other Triåndelag dialects. At the end of the
book Dalen provides a brief overview of the dialects spoken in the inner parts of
Tryindelag.

Phebe Fjellström: Samernas samhälle i tradition och nutid. 640 s. P. A.
Norstedt & Söners Förlag. Stockholm 1985.
Litteraturen om samerna är synnerligen omfattande. Förutom specialarbeten om
olika områden av samernas kultur och levnadssätt, deras renskötsel, matvanor,
hantverk, deras förkristna religion och nutida folktro och mycket annat har det
då och då författats större sammanfattande arbeten om samefolket. Om vi här i
första hand åsyftar sådana arbeten som författats i Sverige, kan vi från tidigare
århundraden tänka på Johannes Schefferus' Lapponia av år 1673, på Pehr
Högströms Beskrifning öfwer Sweriges Lapmarker av år 1749 och på Gustaf von
Dikens Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske av år 1873. Från
vårt eget århundrade har vi två viktiga arbeten där samer utan vetenskaplig
utbildning men med ingående personlig förtrogenhet med ämnet skildrar sitt eget
folk, nämligen Johan Turis Muittalus samid birra (Berättelse om samerna) av år
1910 och Anta Piraks av Harald Grundström upptecknade självbiografiska skildring Jåhttee saamee viessoom av år 1937, som redan 1933 hade kommit ut i
svensk översättning av Grundström under titeln En nomad och hans liv. Av
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särskilt intresse är den nyligen bortgångne Israel Ruongs bok Samerna (som
först kom ut 1969 och därefter i ytterligare tre upplagor, av vilka den sista av år
1982 är helt omarbetad) av den anledningen att dess författare både var same och
hade vetenskaplig utbildning som språkforskare och etnolog, så att han kunde se
sitt ämne både »inifrån» och »utifrån». Man kan vidare nämna Ernst Mankers
De svenska fjällapparna av år 1947 och Björn Collinders Lapparna, som först
kom ut på engelska i Amerika 1949 och därefter i sin svenska version 1953.
Bland svenska handböcker om samerna är den hittills mest omfattande den
som här skall behandlas, nämligen Phebe Fjellströms Samernas samhälle i
tradition och nutid, med sina 640 sidor. Phebe Fjellström är till professionen
etnolog och professor i Umeå. Hon har tidigare bedrivit forskningar inom olika
områden av samisk kultur. Mest känd har hon hittills varit för sin doktorsavhandling Lapskt silver av år 1962, som förutom sina vetenskapliga förtjänster
också är en fröjd för ögat med de många vackra fotografierna av silverföremålen.
Den nu utkomna stora handboken är resultatet av mångårigt arbete med ett
tvärvetenskapligt forskningsprojekt, som förutom författarens eget forskningsområde etnologin även har engagerat sådana discipliner som arkeologi, historia,
språkvetenskap och genetik. Man måste vara författaren tacksam för att hon har
lagt ner så mycket arbete på att tillgodogöra sig dessa vetenskapsgrenars nyaste
forskningsresultat och för att hon på ett klart och lättfattligt sätt har gjort dem
tillgängliga för bokens läsare. En sak som mycket bidrager till att göra boken
intressant och spännande är att författaren så att säga låter läsaren följa med i
själva forskningsarbetet genom att redogöra för de problem och kontroverser
som finns och vilka olika förklaringsförsök som har framlagts. Den tvärvetenskapliga aspekten är särskilt ägnad för ett sådant framställningssätt, eftersom
forskningsläget med nödvändighet måste komma att te sig mer problemfyllt och
kontroversiellt ur en sådan aspekt än om man bara tar hänsyn till de resultat som
den ena eller andra forskningsgrenen har kommit fram till.
Det tvärvetenskapliga arbetssättet medför att en kritisk granskning av boken
kommer att på olika punkter ge olika resultat beroende på vem läsaren är. En
arkeolog eller en historiker kommer rimligtvis att hitta det ena eller andra att
anmärka på från sina speciella utgångspunkter, och för min del skulle jag som
språkman vilja föreslå en ändrad formulering i avsnittet om samernas språk på s.
113. Redogörelsen för tre olika teorier om samiskans ursprung grundar sig på en
artikel av den finske språkforskaren Mikko Korhonen men har råkat bli lite
svårförståelig på grund av ett par mindre lyckade formuleringar. Först nämns
språkhypotesen, men det skall här stå språkbyteshypotesen, såsom också framgår av texten i övrigt i detta stycke. Vidare har det följande stycket om lånekontakthypotesen blivit mer eller mindre obegripligt på grund av ett formuleringsfel.
Det står nu att denna hypotes »innebär att de vittgående överensstämmelserna
mellan lapskan och östsjöfinskan endast beror på det förhållandet att en lång tid
har förflutit alltsedan östsjöfinskan inkommit med ord, strukturer och låneelement i samiskan». Läsaren måste här fråga sig hur det kan komma sig att
vittgående överensstämmelser beror på att det var lång tid sedan östersjöfinskan
påverkade samiskan. Om man i stället för »en lång tid har förflutit alltsedan
östsjöfinskan inkommit med ord ...», skriver att »östersjöfinskan under lång tid
har inkommit med ord ...», så blir meningen den av Mikko Korhonen avsedda,
nämligen att de vittgående överensstämmelserna enligt denna teori inte beror på
att de båda språken från början varit särskilt nära besläktade sinsemellan utan på
att samiskan under lång tid har varit utsatt för finsk påverkan.
På tal om samiska språket kan det finnas anledning framhålla att skrivningen
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av de många samiska ord som måste komma med i en bok som denna erbjuder
stora svårigheter, dels emedan de samiska orden i många fall har olika gestalt i de
olika dialekterna och dels emedan de i många fall skrivs olika i de olika äldre
källorna. Härtill kommer ytterligare den komplikation som består i att samiskans
ortografi också när det gäller en och samma språkform har ändrats flera gånger
bara under de senaste årtiondena. När det gäller de äldre källorna måste det
anses riktigt att följa den skrivning som ges i dem (kanske vid behov med en
förtydligande omskrivning till modernt skriftspråk), men när det gäller förhållanden i senare tid och nutiden torde det vara lämpligt att försöka tillämpa ett
enhetligt skrivsätt för att inte förvilla läsaren, men även då måste man givetvis ta
hänsyn till vilken del av det samiska området som avses i varje särskilt fall, så att
inte ordens dialektala form strider mot den sakliga kontexten. Jag skulle vilja
råda författaren att vid förberedandet av en ny upplaga rådgöra ingående om
dessa saker med språklig expertis. Jag tror att arbetet skulle vinna mycket på
det.
Jag har redan talat om bokens tvärvetenskapliga karaktär. En annan aspekt
som genomgående gör sig gällande är den ekologiska, vars betydelse på många
ställen särskilt framhålls av författaren. Den ekologiska synpunkten, den som
betonar hur kulturelementen och levnadsförhållandena har utformats genom ett
fortlöpande samspel och samtidigt i många fall i konflikt mellan människan och
miljön, torde i själva verket vara av större vikt i fråga om ett folk som samerna
än i de flesta andra fall. Vare sig det gäller de renskötande samerna eller de
samer som ägnat sig huvudsaldigen åt jakt och fiske vid havskusten eller i
skogsområdena, så har deras levnadsförhållanden i ovanligt påtaglig mån bestämts av samspelet med och kampen mot naturförhållandena, klimatet och
terrängen. Bland tidigare författare av handböker om samerna har särskilt Israel
Ruong betonat den ekologiska aspekten.
När folk i allmänhet tänker på samerna, är det väl vanligen först och främst
som nomadiserande renskötare i fjälltrakterna man tänker sig dem. Att fjällrenskötseln kommit att i det allmänna medvetandet framstå som det specifikt
samiska levnadssättet är lätt att förstå. Dels är det ju faktiskt bara samerna som
ägnar sig åt det, och dels är det detta sätt att leva som hos samerna lättast drar till
sig uppmärksamheten och förefaller intressant, spännande och exotiskt. De
samer som har varit bofasta har mestadels levat på ungefär samma sätt som sina
svenska, norska eller finska grannar och inte framstått som särskilt intressanta.
Men som Phebe Fjellström framhåller och som alla som är insatta i saken känner
till utgör de nomadiserande renskötarna en minoritet bland samerna och har
troligen alltid gjort det. I Sverige uppgår enligt de senaste beräkningarna antalet
samer till 17.000, men av dessa är endast 2.500 renskötare, och proportionerna
torde ha varit liknande sedan lång tid tillbaka. Av stort värde anser jag det vara
att författaren ägnar så stort intresse åt de s. k. sjösamerna (kustsamer vore
kanske en mer klargörande term) vid Norges norra och västra kust. De representerar liksom skogssamerna i Sverige och skoltsamerna i gränstrakterna mellan
Finland och Ryssland en mera ursprunglig livsform än den starkt specialiserade
livsform som fjällrenskötseln utgör.
Phebe Fjellströms bok om samerna är disponerad på så sätt att den kan sägas
bestå av tre huvuddelar, var och en bestående av flera kapitel. De tre första
kapitlen utgör en introduktion till arbetet som helhet. Det första kapitlet presenterar de olika grupperna av samer (olika grupper av fjällsamer, sjösamer, skogssamer o. s. v.) samt diskuterar forskningsläget och forskningsmetoder. Det andra
kapitlet behandlar samiska kulturkontakter genom tiderna, och det tredje kapitlet
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ger en översikt av 1900-talets forskning kring samernas härkomst och äldsta
historia. Författaren framhåller här klart att K. B. Wiklunds hugskott på äldre
dagar om att samernas förråder skulle ha »övervintrat» i Nordnorge under
istiden inte längre har någon plats i den seriösa vetenskapliga diskussionen i
dessa frågor.
Bokens huvuddel upptas av kapitlen IV—XIV, i vilka olika områden av det
samiska levnadssättet och den samiska traditionella kulturen blir beskrivna både
i historiskt perspektiv och med beaktande av de omvälvande förändringar som
har ägt rum i nyaste tid. I de olika kapitlen behandlas renskötseln, jakt och fiske,
bostäder, kosthåll, dräktskick, folkmedicin, sagor och sägner och åtskilligt annat. De båda sista kapitlen slutligen är ägnade åt samernas nuvarande samhällsadministration och sociala organisation samt åt de etniska indentitetssträvanden
som tagit sig uttryck i samernas kulturpolitiska program, i skattefjällsmålet, i
strävandena att bevara modersmålet bl. a. med hjälp av skolundervisningen, och
andra liknande saker.
Allt som allt är det en imponerande prestation som Phebe Fjellström har
åstadkommit. Hennes bok kommer säkerligen för lång tid framåt att tjäna som en
nyttig uppslagsbok för forskare med sina rikliga litteraturhänvisningar i noterna
och sin omfattande bibliografi, som akademisk lärobok för studerande i etnologi
och realiakurs för studerande i samiska och finsk-ugriska språk, och som en
fängslande läsning för den kulturellt intresserade allmänheten.
Bo Wickman

SUMMARY
Phebe Fjellström is Professor of Ethnology at Umeå University, and in her
research she has devoted herself particularly — but by no means exclusively — to
a study of the Lapp or Sami people. She has now written a comprehensive
handbook on the Lapps, in which two characteristic features are especially
noticeable: her interdisciplinary approach and an ecological angle. The author
combines the results of her own branch of research, ethnology, with new
findings in archeology, history, genetics, etc. And throughout the book she
stresses the importance of the ecological aspect, i. .e. of the natural environment, including climate, the nature of the land, and the plant and animal
resources of the area, in shaping the life and society of the Lapps.
The book consists of three main parts. The first three chapters are of an
introductory nature. They give a description of the various forms of Lapp
society, such as reindeer Lapps, forest Lapps and coast Lapps, and they also
offer a survey of the history of research on the Lapps and of the research
methods used by the author herself and by previous scholars in the field. The
second and largest part, consisting of chapters IV—XIV, describes various aspects of the traditional life of the Lapps, such as reindeer herding, hunting and
fishing, food, clothing, and folklore. The last two chapters describe the position
of the Lapps in modern society and their various organizational arrangements in
the form of schools, journals, conferences, and administrative bodies. The book
deals particularly with the Lapps of Sweden but does not neglect the Lapps of
Norway, Finland and the Soviet Union.
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Erik Jonas Lindberg, Om skrömt, magi och gammal klokskap i urval av
Agneta Lilja. Prisma. Sthlm 1985. 261 s. ISBN 91-518-1840-X.
Om äldre tiders traditionsbärare finns en hel del skrivet inom nordisk folkloristik, men samtidens motsvarigheter har knappast ägnats något större intresse. Vi
vet följaktligen inte så mycket om hur en modern traditionsbärare går till väga.
Därför är det med förväntan man öppnar boken Om skrömt, magi och gammal
klokskap, i vilken en av de flitigaste meddelarna i Dialekt- och folkminnesarkivet
i Uppsala presenteras genom ett urval av hans egna alster. Det gäller Erik Jonas
Lindberg, som under årens lopp har levererat inte mindre än 25 000 maskinskrivna ark till sin uppdragsgivare. Det besvärliga urvalet har gjorts av Agneta Lilja
som även har redigerat texterna — med föredömlig varsamhet — och skrivit ett
fylligt och klargörande förord.
Erik Jonas Lindberg, som föddes 1905 i Ragunda socken i Jämtland och dog
1985 i Göteborg, har främst upptecknat folktraditioner i födelsebygden. Ända
sedan tidig barndom har han lyssnat, frågat och iakttagit. Hans erfarenheter
sträcker sig över ett vidsträckt falt, från jordbruk, hantverk och jakt till högtidsseder och folktro. Ett speciellt varmt intresse hade han för folkmedicinen.
Det torde inte vara lätt att finna någon motsvarighet till den synnerligen breda
och samtidigt detaljerade skildring av en enda trakts folklore som presenteras i
denna bok. Tack vare koncentrationen i rummet framträder nya och spännande
strukturer. Vi ser hur trosföreställningarna varierar, inte bara från nejd till nejd
utan också ibland från den ena gården till den andra. Folktrons väsen uppfattas
således långt ifrån lika i hela socknen. Gårdstomten är till exempel inte alls något
uniformt väsen: hans egenskaper skiftar beroende på gårdsfolkets värderingar
och läggning på skilda platser. Likaså bildar vardagens och högtidernas seder
och bruk en rik och omväxlande mosaik.
Lindberg kommenterar flitigt och ibland djärvt sina iakttagelser, och därigenom får vi en omfattande orientering bland annat om folktrons funktioner i denna
bygd. Vi påminns gång på gång om hur omgärdat av föreställningar livet på
landsbygden verkligen var i gången tid, hur folktron kunde skapa trygghet men
också ängslan och osäkerhet, hur den kunde användas i pedagogiska syften och
även som uttryck för poesi och berättarglädje.
Intressant är också att se hur följsamt den folktro som Lindberg berättar om är
anpassad till praktiska, lokala behov. Att bot av frostskador och skydd mot
myggbett är väsentliga inslag i folkmedicinen här uppe har sina givna orsaker.
För framtiden är det värdefullt att Lindberg har haft sinne för så många olika
aspekter på Ragunda sockens folktro. Med stor noggrannhet har han exempelvis
antecknat de folkliga begreppen, dialektorden som hörde samman med folktron.
Att socknen tillhör det gamla norska kulturområdet framgår med stor tydlighet.
Lindberg var en observatör av stora mått, men samtidigt var han en integrerad
medlem av den kultur han skildrar. I barndomen lärde han känna flera kloka och
»trollare», och han kan beskriva deras utseende och egenheter in i minsta detalj.
Han har också befunnit sig så nära dessa botare att han personligen har kunnat ta
del av deras metoder.
Själv har Lindberg haft en del övernaturliga upplevelser, men han gör ingen
stor affär av detta. Han menar att sådant är »ofattbart» och avstår från alla
tolkningsförsök.
Om äldre tiders folktro, sådan som han själv inte har haft möjlighet att iaktta,
har han fått upplysningar av många gamla, för vilka han måste ha varit en
synnerligen tacksam lyssnare. Hans far var tydligen en god traditionsbärare, och
det är sannolikt att mycket av repertoaren härrör från denne.

Litteratur

129

Lindberg bedriver sitt arbete med en hög grad av objektivitet. Ingen falsk
romantik eller bygdechauvinism kan iakttas hos honom. Han är noga med att
poängtera traktens fördomar i förhållande till utomstående, hur den blåögde och
ljushårige tillskrevs allehanda positiva egenskaper medan samerna drabbades av
förtal och vanföreställningar. Inte heller folkmedicinen glorifieras: han framhåller att medikamenten ofta var så farliga att det var risk för patientens liv.
Något som starkt bidrar till att det är en njutning att ta del av boken är alla de
humoristiska inslagen. Med glimten i ögat berättar han till exempel om de
misstag som även folktrons väsen, »de skugglösa» kunde göra. Det hände bland
annat att vittrorna söp sig fulla och glömde göra sig osynliga, och det var vid
sådana och liknande tillfällen som människorna fick rejäla »bevis» för deras
existens...
Man skulle länge kunna fortsätta att exemplifiera Lindbergs mångsidiga närstudier av sin hembygds andliga liv. Vad som måste betecknas som ännu mer
spännande är dock den helhetsbild av traditionsbäraren själv som läsaren här får.
Lindberg är en modern, aktiv traditionsbärare som har ett dynamiskt förhållande
till sitt material. Det mesta har han visserligen inhämtat på muntlig väg, men i
kommentarer och kringupplysningar framkommer även hans stora beläsenhet.
Lindberg anammar inte kritiklöst den folkliga traditionen, och han har på
många sätt lyckats skaffa sig distans till den. Men han följer å andra sidan inte
den strikt vetenskaplige insamlarens praxis: vi får knappast alls veta något om
vilka som har lämnat de enskilda upplysningarna, och han tillgodoser inte på
långt när de regelmässiga kraven på att ange tid, plats och social miljö. I stället är
han en återberättare som fungerar som ett aktivt, omskapande led i traderingsprocessen och som inom vissa gränser sätter sin personliga prägel på stoffet.
Eftersom det medium han har för sitt återberättande är det skrivna ordet, inte det
talade, möter han svårlösta problem, som inte fanns för äldre generationers
enbart muntliga traditionsbärare. Bland annat gäller det ju att behålla något av
den muntliga framställningens uttrycksfullhet trots att så mycket i talsituationen
bygger på tonfall och gester.
Att studera Lindbergs texter är givande inte minst därför att en stor kategori
traditionsbärare i dag torde arbeta ungefär som han. Det är en av denna utgåvas
många förtjänster att ingen puristik utgallring av stoffet har skett för att få fram
bara det som är »källkritiskt hållbart». I stället läggs helt riktigt huvudvikten vid
att visa Lindbergs egenart, både genom de många exemplen och genom Agneta
Liljas riktningsangivelser i förordet.
Det finns anledning att med förväntan se fram mot ytterligare utgåvor kring
detta intressanta arkivmaterial. Troligen är uppteckningarna om den materiella
miljön viktiga som jämförelsematerial: där finns ju ännu större möjligheter att
granska Lindbergs tillvägagångssätt, eftersom de konkreta föremålen utgör en så
tydlig referensbakgrund.
Ebbe Schön

SUMMARY
Om skrömt, magi och gammal klokskap (Prisma; `Ghosts, magic, and psychic
powers') is a selection of the traditional material recorded and passed on by Erik
Jonas Lindberg (1905-85). Over the years he has supplied the Institute of Dialect
and Folklore Research, Uppsala, with no less than 25,000 typewritten pages.
Lindberg's material stems mainly from the parish in which he was bom,
9-869068 Sv. Landsmål
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Ragunda, in Jämtland. He provides an extremely broad and yet detailed picture
of the folklore of this part of the country and gives many good examples of
ecological adaptation and of the functions of folklore in the area.
Most interesting of all, however, is the unusually clear impression we gain of
the methods of a man actively concerned with handing on traditional material in
our own day. Lindberg does not objectively reproduce the traditions he encounters, but has a dynamic approach to his material: he redigests it and adds his own
personal touch. He juxtaposes oral and written material, though most of his
records seem to have been gathered from oral sources and by direct observation.
In his childhood, popular belief was still very much alive in his local community
and he himself came across such phenomena as magic healing.
The editor of the book, Agneta Lilja, makes it clear in her preface that the
prime aim of this collection is to show how an active collector and transmitter of
traditional material today actually works. Consequently she does not, in puristic,
source critical zeal, attempt to weed out material which cannot be ascribed to a
purely oral tradition.
This book is important, since many informants passing on traditional material
today may be assumed to work in roughly the same way as Lindberg. Little
material of a similar kind has previously been published.

IOrn PiO, Nye vele tul Folkevisen. Gyldendal. Köpenhamn 1985. 344 s.,
ill. ISBN 87-00-935824.
IOrn PiOs avhandling Nye veje til Folkevisen bör ses som en utmaning mot
stelnade tankemönster. Författaren — arkivarie vid Dansk Folkemindesamling i
Köpenhamn och även verksam vid Laboratorium for folkesproglig middelalderlitteratur i Odense — tar följdriktigt en förenklad bild av forskningsläget som
avstamp. Enligt denna anser man allmänt balladen till sitt ursprung vara en
adelsvisa, som tillkommit under medeltiden men som slutat som allmogevisa.
Den folkliga traditionen skulle inte heller ha fångats upp förrän efter romantiken,
och de talrika nedskrifterna från 1500- och 1600-talen representerar sålunda
endast adlig tradition.
Pifds bok har förtjänsten att föra fram en sammanhängande syn på »folkevisen»
(balladen). Avhandlingens metod är dock även den utmanande. Författaren
ställer till att börja med upp ett antal postulat, varefter textanalyserna går ut på
att pröva hur dessa postulat håller vid konfrontationen med materialet. Givetvis
visar det sig att de bekräftas under undersökningens gång. Tre konkreta företeelser står i centrum för PiOs forskningsintresse: de medeltida marknaderna, skillingtrycksproduktionen efter 1500 och 1500- och 1600-talens danska vishandskrifter (adelsmäns och adelsdamers visböcker samt vad Pi0 kallar Vedels Visearkiv, dvs. Anders SOrensen Vedels samlingar).
Enligt författaren har olika delar av det samlade balladmaterialet tillkommit på
olika sätt. Genrens medeltida ursprung sätter han inte i fråga. De äldsta balladerna skapades enligt hans mening av och för sångare som framträdde och
underhöll vid medeltidens marknader. Genren har sålunda ett närmast folkligt
ursprung. Dock är det endast en liten del av de kända balladerna och balladversionerna som är att räkna till dessa »gamle Folkeviser» (Svend Grundtvigs term).
Med de gamla visorna har ett sätt att med sång berätta (»synge—fortxlle») en
historia utbildats och förts vidare in i reformationstidevarvet genom den muntliga traditionen.
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Under 1500- och 1600-talen har man emellertid i adliga kretsar haft ett levande
intresse för visor, lämpliga att utnyttja i sällskapslivet. Det var inte bara tidens
mondäna visor (som kärleksvisor med tyska original bakom) utan även de gamla
balladerna. Pi93 granskar först »Vedels Visearkiv» och menar sig kunna fastslå
att 101 versioner är upptecknade enbart efter den folkliga traditionen, efter
»menigmand». Även i adelns egna samlingar (som Hjertebogen från ca 1550,
Jens Billes visbok från 1550-talet, Margrethe Langes visbok från 1570-1585
m. fl.) kan de folkligt traderade texterna återfinnas ehuru de där blivit bearbetade
för bruk i adelsmiljöer. Det är nämligen P:kis mening att texterna i dessa adelsböcker är av tre slag, antingen avlyssnade folkliga versioner som bearbetats av
adliga personer eller texter som redan funnits i skillingtryck innan de bearbetades i adelsmiljön eller nydiktade texter, komponerade av och för adeln i den
gamla folkvisestilen.
Här har alltså skillingtrycket kommit in i bilden. Pi0 menar att efter medeltidens slut har den kommersiella aspekten genom skillingtrycksmediet fått genomgripande betydelse. I skillingtryck har publicerats gamla folkliga versioner av
ballader, men dessutom — vilket är en grundsten i PiOs teori — har för detta
medium också ballader författats. Det vill med andra ord säga: Många s. k.
medeltida ballader är i själva verket diktade i »synge—fortxlle»-stilen på 1500och 1600-talen, ja t. o. m. 1700-talet, i avsikt att lanseras i skillingtryck.
Bland PiOs antaganden ingår tanken att man i Vedels material kan skilja ut vad
som är folktradition insamlad av dennes »menigmandsoptegnere» och vad som
är adelstradition; vidare kan avgöras vad som i »menigmandsversionerna» går
tillbaka på skillingtryck, och det är fullt möjligt att i adelshandskrifterna
(1550-1650) fastställa vad som är skillingtrycksversioner, vad »gamle Folkeviser» och vad nydiktade adelsvisor.
Ett exempel på PiOs analyser: Genom sin granskning av visan om Ebbe
Skammelson vill han visa att denna pärla bland medeltida ballader i själva verket
är författad vid början av 1500-talet på grundval av jylländska sägner och för att
lanseras i skillingtryck. Version D (Vedel) anser Pi0 vara en muntligt traderad
version av den text som ingått i det ursprungliga, nu förlorade, skillingtrycket.
Versionerna A (Jens Bille) och B (Margrethe Lange) har känt D-traditionen. C
anser Pigi vara en skillingtrycksviseförfattares bearbetning från 1500-talets slut
av den första skillingtrycksvisan. Allt detta förutskickas analysen, som sedan
tillgår så, att Pi0 utgår från en (i grunden fiktiv) version, som han får fram genom
att ta ut strofer, vilka återfinns i minst två av de kända versionerna. Därefter
analyserar han visan scen för scen och beskriver, hur de olika versionerna
förhåller sig till de strofer han valt att utgå från.
Under analysens gång kan Pk) anföra en rad iakttagelser om likheter och
olikheter mellan olika versioner. Detta är i sig en nyttig gärning som visar värdet
av noggrann textanalys. Ändå lämnar PiOs analys här som i så många andra fall
en stark känsla av tvivel efter sig. I fallet Ebbe Skammelson är jag beredd att om
den viktigaste slutsatsen (om visans tillkomstsätt) säga att den kan te sig rimlig.
Men därifrån till att tro på dess sanning är det långt. Det saknas förutsättningslös
bevisning för slutsatsen. Slutsats och analys korresponderar inte riktigt.
Att ballader skulle vara tillkomna för lansering i skillingtryck är också en helt
rimlig tanke. Själv har Pi0 för flera år sedan övertygande visat att Agnete og
havmanden (DgF, dvs. Danmarks gamle Folkeviser, 38) faktiskt är författad
först på 1700-talet. Numera är det väl heller ingen som vill hävda att alla s. k.
medeltida ballader (en term som Pi0 inte tycker om) vore tillkomna under
medeltiden. Inte heller råder någon absolut dogm om balladens adelsursprung.
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Pigis avhandling, som han försvarade hösten 1985 i Odense med Bengt R.
Jonsson som förste opponent, kommer att väcka debatt. Huvuddragen i hans
teori har en förförisk elegans och verkar bestickande. Genomförandet av textanalyserna får dock ofta en självuppfyllande karaktär. Författaren söker inte
gärna andra förklaringsgrunder än dem som bekräftar hans förutskickade postulat. Dessutom bygger hans undersökning på förutsättningar som i sig är tvivelaktiga. Sålunda håller han sig exklusivt till det danska materialet, dvs, de visor som
återfinns i Danmarks gamle Folkeviser. Vidare omfattar PiOs detaljerade analyser endast 40 visor, vartill läggs en snabbgenomgång av ytterligare 70. Men DgF
innehåller som bekant 539 visor.
Skillingtrycket spelar en avgörande roll i boken, vilket i och för sig är en
osäkerhetsfaktor. Det är nämligen mestadels postulerade tryck, eftersom de nu
är förlorade. Man måste alltså förutsätta en mycket livligare tryckeriverksamhet,
speciellt under det tidiga 1500-talet, än vad andra objektiva grunder ger anledning tro på. Några bevis för vad som sjöngs och hur vid danska marknader under
medeltiden kan han (givetvis) inte heller förete.
Vid disputationen kunde förste opponenten visa på svåra brister i PiOs handskriftsundersökningar. Själv vill jag nämna det tvivelaktiga i att som författaren
förklara vissa av Vedels skrivare för »menigmandsoptegnere». Grunden härför
är att vissa visor av Vedel uppges vara allmänna bland allmogen. De personer
som upptecknat just dessa visor förutsätts då ha gjort uppteckningar endast ur
folkmun. Pi0 har dock inte underkastat handskrifterna en sådan analys som
skulle kunna avgöra om Vedels skrivare verkligen är upptecknare (över huvud
taget!) eller till äventyrs endast avskrivare.
IOrn Pi0 har velat göra sin akademiska avhandling oakademisk till det yttre,
med personlig stil och rikligt bildmaterial. Trots detta är den ingalunda lättillgänglig. För forskningen är den otillfredsställande genom att endast glimtvis
referera till andra forskares resultat och genom att ge synnerligen kortfattade
hänvisningar i notapparaten. Sina svagheter till trots är det dock en stimulerande
bok. Det finns anledning att tro att dess huvudtankar kommer att få stor
betydelse för kommande forskning, även om de är ägnade att väcka mycken
skepsis. Pi0 är nämligen mycket väl medveten om att han bygger på osäkra
förutsättningar. Själv menar han dock att han opererar med större försiktighet än
mycken tidigare forskning. Här har han en ovedersäglig poäng. Att skriva om
balladen som »medeltida litteratur» stödd på texter som formats av eller kanske
rent av författats under senare tider är ju inte en säkrare metod. Kanske kan vi
nu se fram emot en ny era av balladforskning, där stimulerande idéer och säker
metod förenas.
Sven-Bertil Jansson

SUMMARY
In his doctoral thesis Nye veje tul Folkevisen (New Approaches to the Ballad) Pi0
proposes a new theory on the origins of the Danish ballads (Grundtvig's edition).
The earliest ballads were written for singers at medieval markets. Anders SOrensen Vedel's collection from the sixteenth century represents the traditions of
both the common people and the nobility. The nobility's own folk-song manuscripts from 1550-1650 are shown to contain ballads deriving from popular
tradition, versions of such ballads recast by the nobility, and ballads first written
for the nobility. From the sixteenth century on, broadsides had a far-reaching
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influence on the ballad; many ballads previously regarded as medieval were, Pi0
believes, written to be put on the market as broadsides. Though very stimulating,
PiO's analysis and manuscript studies fail to provide convincing support for his
theory.

Niels Svenungsen, Det Norske Fjeldsprog. Novus Forlag. Oslo 1985.
139 s., ill. (Norske studiar III. Utgjevne av Norsk MålfOrearkiv, Universitetet i Oslo.) ISBN 82-7099-105-8.
Den fulle tittelen til dette arbeidet er «Det Norske Fjeldsprog, saaledes: som
Nutiden brugeligt Overst i Fjeldene, af Ovre Tellemarken», og det må ha komme
til i åra mellom 1812 og 1821. Seinare har manuskriptet hatt ei sxrs merkeleg
historie. Ut frå dedikasjonen er det grunn til å tru at det har vore tiltenkt Det
Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, men her har det nok aldri
vore. Alt talar for at det kom til å hamne i bispearkivet i Oslo.
Venteleg er det Hans Ross som har fått manuskriptet frå bispearkivet, og han
låner det ut til Ivar Aasen i 1867. Slik skulle Nils Sveinungsons' ordsamling bli til
nytte både for Aasens nyutgåve av Norsk Ordbog (1873) og ordboka til Ross mot
slutten av hundreåret. Etter at Aasen leverte manuskriptet tilbake til Ross i 1867,
skulle det gå mest eit hundreår fOr det atter vart offentleg tilgjengeleg. SjOlv om
det i mellomkrigstida vart forsOkt å spore opp manuskriptet, er det typisk at
Indreb0 i si store «Norsk målsoga» (som kom frå hans hand i 1942) korkje
nemner mannen Nils Sveiungson eller arbeidet hans. Dei fleste hadde vel rekna
manuskriptet som tapt da det i 1963 kom til Handskriftsamlinga ved Universitetet i Oslo frå tOlene etter professor D. A. Seip.
Den utgåva av Det Norske Fjeldsprog som vi no har fått, er ved Odd R.
Monge, ein direkte etterkommar av Nils Sveinungson. Ho er noko nr manuskripttru, men ein har m. a. «ikkje teke med tydingane til person- og gardsnamna», visstnok for di «dei har svxrt liten eller ingen verdi» som det står i
fOreordet. Det er synd at eit kjeldeskrift av denne typen ikkje kan vera heilt
diplomatarisk. Ikkje minst gjeld det slike ting som namneforklaringar, for verdien av arbeidet i dag er i sxrleg grad av kunnskaps- og språkhistorisk art.
Forfattaren til dette arbeidet er altså Nils Sveinungson (1779-1847), «Skolelxrer og Hjelpevaccinateur i Winje Prxstegjeld i Ovre Tellemarken». Han har
vore ein kunnskapsrik og dyktig autodidakt som har sett far etter seg på fleire
måtar, m. a. er han forfattar av fleire skrifter, sxrleg om religiOse emne,. og
somme av dei er prenta. For arbeidet med Det Norske Fjeldsprog har det nok
ikkje bene vore ein fOremonn, men og ein fOresetnad at han var fOdd og
oppvaksen i Vest-Telemark.
Det Norske Fjeldsprog innheld ei av dei stOrste norske ordsamlingane fOr Ivar
Aasen. Men ordsamlinga utgjer likevel ikkje meir enn vel halvparten av manuskriptet. I tillegg er det eit langt kapittel med «Korte Regler om det norske
Sprog», og det er «Noget om den tellemarkiske Overtroe». Så er det eit avsnitt
om «Mxnds og Qvinders Navne som egentlig tilhOre Ovre Tellemarken», og det
er ei kort liste over «Gaarde-Navne». Det har ög vorte plass til «En National-Sang», ei fjorten strofers vandring på noko haltande versefOter «Om Fjeld-Bondens Levemaade». Til slutt er det ei utgreiing om primstaven, med forseggjorde
illustrasjonar til.
1

Eg flyttar den norske forma på forfattarnamnet (som han ng er kjend under).

134

Litteratur

Ordsamlinga innheld i alt rundt 5000 ord og er utan samanlikning den viktigaste
delen av manuskriptet. Orda er fordelte alfabetisk til kvar bokstav, men innafor
kvar einskild bokstav er plasseringa hulter til bulter. Det festnar inntrykket av at
samlinga er vorten til over ei lang tid. Kvar bokstav er stort sett delt i tre:
substantiv, adjektiv og verb. Men ein finn ofte Orne på samanblanding: representantar frå dei to andre kategoriane har forvilla seg inn i den fOrste (t. d. når
«Dagsmonce, Tilvext hver dag» og «driupce, dryppe» har tulla seg inn mellom
«Adjectiver paa D»). Same uferdige inntrykket gjev det når oppslagsorda ikkje
så reint sjeldan har bunden form eller plural (t. d. «Dhevulcen, eller Dcemelcen,
Djwvelen», «Fikkur, Lommer paa UndertrOye», «Joklan, frosne Vanddraaber»).
Dei eldre norske ordsamlingane skil seg nokså mykje frå kvarandre gjennom
definisjonane. Ofte er det her tale om ein kvalitetsskilnad: Dei gode ordsamlingane har gjerne lange og grundige tydingar, ofte med dOme. Dei som er meir
snarlaga, breier seg naturleg nok sjeldan ut på tydingssida. Resultatet i siste
tilfellet er ofte at ein får oppgjeve alt for smalt semantisk felt, gjerne ei spesialtyding.
Nils Sveinungsons ordliste er nok her oftast av den siste typen: Definisjonane
er vanlegvis svart knappe og ikkje sjeldan altfor spesialiserte, vel for di ein ville
få «Provinsialismerne» fram (t. d. «Tankkce, en studerende, og tankende»,
«Toum, Eftergivelse; Leylighed»). Det er meir i unntakstilfelle tydingsvariantane
er lista opp (t. d. «Foor, Lomme paa Over trOyen, siges og om Qvag fOde og
dobbelte Klader»). Slik sett står denne ordlista klart tilbake for den trekvart
hundreår eldre samlinga til Knud Leem, ei av våre stOrste og kanskje den beste
ordsamling fOr Ivar Aasen. Men Sveinungsons samling kan heller ikkje på dette
punktet måle seg med den meir samtidige ordsamlinga til Laurents Hallager (frå
1802).
Likevel er ordsamlinga i Det Norske Fjeldsprog viktig nok. Det gjev oss eit
stort ordmateriale frå Vest-Telemark ein generasjon fOr Ivar Aasen, og det er
forholdsvis lett å lesa det grOvste av uttalen ut av skriftformene. Dessutan skulle
altså samlinga bli bruka av begge våre store leksikografar i siste helvta av
1800-talet. Når vit. d. finn «Fjeldsprogsgloser» som «Pottcen, Sehlefod som
sattes paa Hesten» i Aasens ordbok frå 1873 (under Pott m.), men som manglar i
fOrsteutgåva frå 1850, vil vi gjerne tru at Nils Sveinungsons arbeid ikkje har vore
til fånyttes. På den andre sida manglar dg Aasen merkeleg ofte tilvising til
Telemark trass i at ordet er belagt hos Sveinungson (t. d. «Rammar, Labber»).
Den grammatiske delen av Det Norske Fjeldsprog utgjer i alt 17 sider. Han er
lite original og har fOrst og fremst kunnskapshistorisk interesse. Framstillinga
byggjer heilt ut på den klassisk-latinske oppfatninga av korleis språk skulle
analyserast, og dei vesttelemarkske dialektfenomena er maksla til for å hOve i dei
tradisjonelle grammatiske båsane.
StOrre originalitet og interesse har nokre opplysningar om folkeminne mot
slutten av manuskriptet, m. a. «Noget om den tellemarkiske Overtroe». Det
same gjeld i ein viss monn dei rundt 200 personnamna som Nils Sveinungson
listar opp. Her har vi mellom anna det sjeldsynte mannsnamnet Nup, vel norr.
Gluipr. Aasen har det frå Hallingdal, men Nils Sveinungsons sambygding Eivind
Vågslid nemner det ikkje i si store Norsk navnebok! — Manuskriptet blir avrunda
med ei forklaring til «den aldste Preemstav i Tellemarken ...».
Norsk MålfOrearkiv kan vera stolt av denne kjeldeutgåva av Det Norske
Fjeldsprog. Ho er påliteleg, og så langt eg kan sjå, mest utan prentefeil. Den
vakre teikninga av primstaven frå manuskriptet prydar omslaget.
Ola Stemshaug
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SUMMARY

The manuscript of Det norske fieldsprog (`The dialect of a Norwegian mountain
area'), by Niels Svenungsen, must have been written between 1812 and 1821,
but for various reasons it has not been printed until recently. It examines the
dialect of Vinje, a highland area in western Telemark in the south of Norway.
Niels Svenungsen's work presents above all a comprehensive vocabulary,
besides which there is a chapter on grammar, based on the traditional linguistic
views of the time.
In addition, we find shorter chapters on place-names, personal names, and
folklore.
The principal interest of the book lies in the fields of language history and
general knowledge.

Jochum Stattin, Näcken. Spelman eller gränsvakt? Ak. avh. Jochum
Stattin och Liber Förlag. Malmö 1984. 140 s., ill. Engl. summary.
(Skrifter utg. av Etnologiska sällskapet i Lund 14.) ISBN 91-38-61280-1.
1 en etnologisk avhandling för filosofie doktorsexamen har lundaforskaren Jochum Stattin gjort ett övernaturligt vattenväsen, i allmänhet benämnt näcken, till
föremål för ett vittgående vetenskapligt studium. Opponent vid disputationen,
som ägde rum den 11 maj 1984, var Lauri Honko, 'Professor i folkloristik och
religionsvetenskap vid Åbo universitet. Vid Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens högtidssammankomst våren 1985 utdelades till Stattin
ett pris för förtjänstfullt avhandlingsarbete.
Avhandlingen om näcken är frukten av ett mångårigt forskningsarbete. Redan
år 1973 lade författaren fram som skriftlig uppgift för 60 poäng i etnologi i Lund
en undersökning om näcken i småländsk folktro. I denna studie tillämpade han
den vid denna tid allmänt använda genreanalytiska eller morfologiska metoden.
Efter en redogörelse för de olika folkloristiska genrer, i vilka föreställningarna
om näcken kan uppträda, diskuterade han där bl. a. vilka genrer som kan anses
representera en verklig tro på ett vattenväsen. Uppsatsen var tänkt som inledning till en kommande monografi över svensk näcktradition. Slutprodukten, dvs.
doktorsavhandlingen, har emellertid fått en helt annan karaktär än den från
början avsedda. I avhandlingen är det inte längre fråga om en analys av traditionen utifrån formella kriterier utan i stället en analys, som går ut på att »med
utgångspunkt i arkivmaterialet om svensk näckentradition, dess formella och
kognitiva struktur, --- visa, hur berättartraditionen om övernaturliga väsen kan
spegla en samhällsordning, bondesamhällets, och hur den också kunnat brukas
som verktyg i människans försök att upptäcka, benämna, förklara och legitimera
sin omvärld».
Denna kursändring i författarens undersökning av föreställningarna om näcken
är ett utslag av de förändringar, som under de senaste årtiondena gjort sig
gällande inom etnologisk och folkloristisk forskning i Sverige. I motsats till den
traditionella etnologien, som under lång tid koncentrerat sitt studium på de
konkreta yttringarna av människornas levnads- och tänkesätt, lägger de nya
riktningarna tonvikten på de faktorer, som ligger bakom dessa yttringar, alltså
omständigheter som inte alltid är direkt observerbara. Denna nya typ av svensk
etnologi har i stor utsträckning anglosaxisk antropologi som utgångspunkt men
tillämpar även andra kulturanalytiska metoder. Därvid har särskilt strukturalis-
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men kommit att få stor betydelse, dock inte så mycket den äldre — syntagmatiska
— formen, som vill analysera fram en basstruktur i berättelsen utan mera den av
IAvi-Strauss företrädda strukturalismen — den paradigmatiska — som vill utläsa
ett budskap i berättelsens struktur (Uvi-Strauss 1955). Denna form av etnologi
fick under 1970-talet ett par energiska förespråkare i Lund, Orvar Löfgren och
Jonas Frykman. Såväl enskilt som tillsammans har dessa båda arbetat fram och
tillämpat en kulturanalys, som så småningom fått flera utövare, men som även
kommit att väcka debatter om själva grundprincipen i etnologisk forskning och
därmed också innebörden i och definitionen på begreppet kultur. Jochum Stattin,
som på nära håll kunde följa utvecklingen i Lund, inspirerades tidigt av denna
typ av kulturanalys. Hans avhandling har därför i sin uppläggning stora likheter
med såväl Löfgrens som Frykmans undersökningar, framför allt den senares
doktorsavhandling »Horan i bondesamhället» (1977). Trots att ämnena för undersökningarna är av helt olika art, är grundtanken ändå densamma, nämligen att
det är möjligt att i alla former av mänsklig aktivitet utläsa ett mönster, som
bottnar i grundläggande normer och värderingar av tillvaron. Stattin betonar
emellertid i sin inledning att han inte anslutit sig till någon speciell skola eller
teoribildning utan att han har använt och modifierat de kulturanalytiska redskap
som stått honom till buds. Forskarparet Ehn—Löfgren (Kulturanalys, 1982) tycks
härvidlag ha gett honom många impulser. En annan forskare, som har haft stor
betydelse för Stattins analys av näcktraditionen, är den brittiske antropologen
Edmund Leach. Det är utifrån dennes teorier om tabuerade områden (Leach
1976) — en vidareutveckling av det redan i början av 1900-talet skapade begreppet
rites-de-passage (van Gennep 1909) — som Stattin lanserat termen gränsvakt.
Med detta epitet på näcken antyder han redan i avhandlingens underrubrik —
Spelman eller gränsvakt? — sitt nytänkande om näcktraditionen i motsats till den
allmänt vedertagna föreställningen om näcken som spelman.
I enlighet med den paradigmatiska strukturanalysen använder sig Stattin av
metoden att isolera s. k. binära oppositioner, dvs, att frilägga motsatta strukturenheter såsom vatten—land, dag—natt, man—kvinna, natur—kultur m. fl. I förhållandet mellan de motsatta enheterna, som han sätter i relation till social och
ekonomisk miljö, vill han uppdaga gemensamma och grundläggande drag i
livsuppfattningen bland människorna i en viss miljö, i detta fall bondesamhället i
Sverige under senare delen av 1800-talet. Med denna metod, menar Stattin, kan
man i föreställningarna om näcken se spår av mallar och gränser samt underliggande värderingar i livsföringen inom denna grupp av människor.
Av den mångfald av berättelser som finns om näcken framgår, att både hans
gestalt och hans uppträdande framställts mycket skiftande. Han kunde visa sig
både i vatten och på land, både på dagen och på natten; han uppträdde antingen i
människo- eller djurgestalt, i det senare fallet framförallt som häst, men han hade
också förmåga att växla gestalt; han kunde vara farlig, gäckande, hjälpsam,
erotiskt lockande och förförande; han kunde komma som en spelman, när
ungdomen dansade, eller vara läromästare i musik åt den som visste vad han
fordrade i gengäld; han kunde också bli sedd som en sorgmodig gestalt, som i
forsar och bäckar uttryckte sin klagan över att vara utestängd från himlen och
saligheten.
Näckgestalten kan alltså inte utan vidare hänföras till den ena eller den andra
av de uppställda strukturenheterna utan intar i förhållande till dem en mellanställning och det är detta som är anledningen till att Stattin ger den benämningen
gränsvakt. Han menar med andra ord, att näcken kan ses som en länk eller en
mediator mellan två motsatta idévärldar, natur och kultur. 1 enlighet med den
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franske filosofen och antropologen Maurice Godeliers antagande att den mänskliga erfarenheten kan delas upp på två områden, ett som står under människans
kontroll och ett som inte gör det (Godelier 1975:202), menar Stattin, att berättelserna om näcken, som onekligen handlar om okontrollerbara upplevelser, är ett
uttryck för människans försök att överbrygga klyftan mellan dessa områden för
att därigenom kontrollera och förklara sin omvärld. De gränser — tidsliga, rumsliga, sociala — som kan lokaliseras i traditionen uppfattar Stattin som en spegling
av gränsförhållanden, som i verkligheten fanns i bondebefolkningens beteende,
och som där var mer eller mindre tabubelagda. Dit hörde t. ex. arbetsfördelningen mellan man och kvinna, som inte utan vidare kunde överträdas, och uppfattningen om förhållandet mellan man och kvinna i sexuellt avseende, varvid
särskilt kvinnan var kringgärdad av regler och tabun. Föreställningarna om
näcken markerade på så sätt de tillfällen, då normerna för det dagliga livet
överträddes men gav samtidigt anvisning om hur normöverträdelser eller farliga
situationer kunde göras ofarliga. Genom att studera de miljöer och situationer, i
vilka näcken på något sätt spelat en roll, har författaren urskilt ett mönster i
mäns, kvinnors och barns sociala roller. I tolkningen av gränsen mellan männens
värld och kvinnornas värld, mellan natur och kultur m. m. använder sig författaren också av metoden att analysera drag i berättelsegodset, som kan uppfattas
som symboler och symboliska uttryck.
Detta stort upplagda program om näckföreställningarnas innebörd och betydelse avhandlas på 140 sidor. Arbetet är uppdelat på fem kapitel, av vilka det
första är en inledning, som ägnar stort utrymme åt källkritik och forskningshistoria. I de följande två kapitlen redogörs för näcktraditionens formella uppbyggnad
respektive kognitiva struktur. Det fjärde kapitlet ger en översikt över bondesamhällets magiska landskap och i det femte och sista kapitlet diskuteras symboliska
drag i föreställningarna om näcken. Därefter följer en notapparat på 10 sidor och
en förteckning över källor och litteratur på 7 sidor.
Första gången som Stattin i skrift gav uttryck för sin nya inriktning vid studiet
av traditionerna kring näcken var i en recension (Rig 1979:26) av den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur (publ. 1976). Med utgångspunkt i
atlasens två kartor rörande näcken i manlig gestalt satte han där ifråga, om inte
»mycket av det stabila och traditionella i utsagorna om ett övernaturligt väsen
finns att söka som produkter av efterkonstruktioner i arkiv och litteratur», och
han hävdade att materialets utformning präglats genom valet av frågeställningar
och upptecknarnas intresse för berättelsernas yttre form, vilket — jämte bristen
på uppgifter om intervjusituationerna — skymt möjligheten till förståelse av den
idévärld och de värderingar som låg till grund för berättelsen (kurs. av rec.).
Hans påpekande om brister i uppteckningsmaterialet var betingat av hans nya
betraktelsesätt, men han applicerade det på ett material, som tillkommit under en
tid, då detta synsätt ännu inte var aktuellt. Som en följd därav fastslog han, att
atlasverkets regionala översikt inte gav något nytt och inte heller förde forskningen vidare och han förutspådde, att det inte skulle få någon större användbarhet.
I sin avhandling ger Stattin nästan ordagrant samma omdöme om de äldre
traditionsinsamlande arkivens verksamhet och materialsamlingar. För att styrka
sin kritik av detta arkivmaterial hänvisar han bl. a. till en artikel av Frykman
(1979a:236), i vilken denne hävdar, att arkivens insamlings- och klassificeringsarbete haft som effekt att sentida forskare fått bilden av ett »mysigt och vänligt
bondesamhälle» och att det är deras, dvs, de unga etnologernas, »uppgift att tala
om --- att det är denna bild av äldre tider som våra arkiv är konstruerade för att
ge». Om Stattin med detta uttalande menar, att han med sin undersökning
10-869068 Sv. Landsmål
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lyckats ge en motsatt bild av bondesamhället, kan han tyckas ha gått en onödigt
lång och mödosam väg för att nå fram till ett redan välkänt sakförhållande. Var
och en som närmare studerar samlingarna i våra arkiv, finner snart att de är
fyllda av utsagor, som vittnar om ett allt annat än »mysigt» bondesamhälle.
Otaliga är där uppgifterna om människornas hårda kamp för tillvaron, om
osäkerhet och oro, om rädsla, skräck och vidskepelse.
Till Stattins försvar måste emellertid sägas att hans argumentering om det
äldre arkivmaterialet ingalunda är så enkel och inte heller så polemiserande som
hans kritiska uttalanden i förstone kan ge intryck av. I avhandlingen har hans
skärskådan av arkivmaterialet på flera sätt fått en annan dimension än tidigare.
Först och främst sätter han där in sin granskning i ett forskningshistoriskt
sammanhang, vilket givetvis är särskilt viktigt för en författare som företräder en
ny linje inom disciplinen i fråga. Men Stattins uttalande om och användning av
arkivmaterialet är samtidigt ett utslag av den analytiska metod, som är genomgående i hans undersökning, nämligen att arbeta med motsatta principer. I detta fall
gäller det å ena sidan det vetenskapliga tänkesättet i början av 1900-talet och å
andra sidan den folkliga uppfattningen om näcken. På detta sätt vill han visa, att
det — med lämplig metod — trots allt går att utvinna nya fakta ur det äldre
arkivmaterialet. Motsättningen mellan vetenskapligt och folkligt tänkesätt åskådliggör han genom att först med exempel ur arkivens samlingar ge en inblick i
näckföreställningarnas formella uppbyggnad och därefter ur dem utläsa deras
kognitiva struktur, dvs, hur människorna själva synes ha upplevt näcken.
Utgångspunkten för Stattins analys av näcktraditionen är alltså arkivens uppteckningar och därmed jämförbart material. I kapitlet om föreställningarnas
formella uppbyggnad ger han emellertid endast exempel på »de mer generella
och ofta återkommande dragen» i berättelserna och lämnar läsaren ovetande om
näcktraditionens innehåll i sin helhet och om motivens regionala förankring.
Exempelurvalet består av 45 citat — i de följande kapitlen anförs i sammanhang
med texten också ett antal — och dessa är starkt koncentrerade till Småland,
Skåne och i viss mån Västergötland. Övriga delar av Sverige är endast representerade av enstaka belägg, många områden inte alls. Visserligen upplyser författaren att det finns en materialsamling på drygt 4000 excerpter tillgänglig vid
Folklivsarkivet i Lund, och han hänvisar också till tidigare gjorda undersökningar om näcken, men han anger inte närmare efter vilka principer han gjort det
urval, som han bygger sina analyser på. Detta är en svag punkt i Stattins arbete.
Om han hade redogjort fullständigare för detta, skulle hans i och för sig skarptänkta och iUväckande hypoteser ha fått en fastare förankring och han skulle ha
undgått misstanken att ha valt sina exempel mera för att illustrera än för att
bevisa sina teorier.
Även om författaren klart har deklarerat, att han i sin analys av näcktraditionen inte strävat efter att uppvisa variationerna i föreställningskomplexet utan
att han i stället på basis av dem velat avslöja ett mönster, dvs. regelbundenheten,
i en viss miljö, bör man ändå kunna begära att exemplifieringen skall äga
relevans till de problemställningar som behandlas och de hypoteser som framförs
i undersökningen. Ett exempel på diskrepans i detta avseende är att han vid
belysningen av kvinnans roll i samhället inte har angett informanternas kön eller
inte ens tagit upp till diskussion, huruvida de manliga respektive kvinnliga
sagespersonernas berättelsestoff uppvisar någon avgörande skillnad. Hade han
gjort detta, skulle han därmed ha givit ett värdefullt stöd åt resonemanget om
motsättningen mellan manligt och kvinnligt i fråga om både intressen och värderingar.

Litteratur

139

Likaså skulle författarens konklusioner, som gör anspråk på att gälla en
betydligt större, om än något diffust preciserad, samhällsklass — den svenska
allmogen — än exemplens lokala utbredning ger belägg för, ha stått på en säkrare
grund, om näckföreställningarnas regionala förhållanden hade framställts tydligare. Många av de anförda näckmotiven har varit kända endast inom ytterst
begränsade områden, t. ex. bäckahästen i norra Skåne, eller är belagda med
endast ett fåtal uppteckningar, t. ex. berättelsen om mannen som »spände bälte»
med näcken för att få lära sig spela (det sistnämnda senast behandlat av Nyman
1977:30). Trots dessa och andra motivs begränsade utbredning och omfång har
Stattin ändå ansett sig kunna i dem se drag av allmän giltighet för allmogen i hela
Sverige under slutet av 1800-talet. Till sådana drag räknar han t. ex. kvinnans
begränsade sfär inom hus och hem och de därmed sammanhängande normerna
för hennes uppträdande. De situationer och miljöer, där näcken enligt den
folkliga föreställningsvärlden ingrep i kvinnans liv, åskådliggör enligt Stattin
kvinnans roll i samhället, både i arbetslivet och som maka och mor. Det var när
hon på något sätt avvek från sin förväntade roll som näcken blev en fara för
henne. Föreställningen om näcken som ett särskilt för kvinnorna erotiskt lockande väsen sätter han i samband med tidens syn på kvinnans sexualitet och på
hennes riskfyllda tillstånd vid barnsbörd. Männen däremot föreställs ha haft en
starkare ställning gentemot näcken. Detta uppfattar Stattin som ett uttryck för
att de inte överskridit några normer, när de befann sig ute i skog och mark, dvs. i
ett område, där naturväsen a priori hade sitt tillhåll. Männen hade sitt regelrätta
arbete där och kunde därför i viss utsträckning möta näcken på sina egna villkor.
I detta sammanhang riktar författaren uppmärksamheten på det faktum att
näckföreställningarna i norra Sverige hade en karaktär, som markant skilde dem
från föreställningarna i Götaland och större delen av Svealand i det att de
saknade det för den sydsvenska näcken typiska draget av förvandlingskonstnär
och inte heller uppfattades som ett förföriskt eller erotiskt väsen. Han konstaterar därvid, att föreställningarna om näcken delar landet i en nordlig och en sydlig
del — ett välkänt faktum som för länge sedan bestyrkts på olika sätt, bl. a. i Atlas
över svensk folkkultur — och att hans undersökning därför är ytterligare ett
belägg på den s. k. fäbodgränsen eller limes norlandicus. Viktigare i detta sammanhang är att han ställer frågan, huruvida denna differens kan förklaras utifrån
olikheter i den sociala strukturen och inte bara som en ekologisk anpassning. I
utläggningen härom hävdar han att en möjlig förklaring till att föreställningarna
om näcken varit så ensidiga och föga framträdande i Norrland — liksom även
bland befolkningen på ost- och västkusten — skulle kunna vara, att de människor
som utnyttjade skogen och vattnet som sina huvudsakliga näringskällor hade
andra föreställningar och rituella aktiviteter än de som fick sin näring genom
jordbruk och boskapsskötsel. När det gäller den norrländska traditionen om
näcken framhåller han till slut, att orsaken till dess spartanska framtoning kan
vara, att bondesamhället här varit mera homogent än i södra Sverige. Därmed
lämnar han de norrländska förhållandena därhän, sannolikt på grund av att han
inte kunnat applicera sina modeller för gränser och normer i det sociala livet —
framför allt inte gällande kvinnorna — på det norrländska näckmaterialet. Här
skulle han annars ha haft ett ypperligt tillfälle att ge sitt resonemang om kvinnans
roll i bondesamhället ett vidare perspektiv. I norra Sverige var bondebefolkningens hushållningsprincip av sådan art, att kvinnorna tidvis måste sköta gårdens
alla arbeten på egen hand såväl inom- som utomhus. Givetvis formades normer
och värderingar i anslutning därtill. Många kvinnor vistades också långa tider
ensamma i fäbodarna, alltså ute i markerna långt borta från hus och hem. Men
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detta var deras normala arbetsmiljö i norra Sverige och uppfattades inte som
någon överträdelse av samhällets normer. Detta förhållande är naturligtvis inte
den enda förklaringen till näcktraditionens utformning i Norrland, men dess form
eller rättare sagt frånvaron av några av de för södra Sverige mest karakteristiska
motiven speglar på sitt sätt den sociala strukturen i det norrländska bondesamhället.
Stattin har med sin undersökning velat visa — vilket utlovas redan på första
sidan i inledningen — »hur berättelserna om näcken synliggjorde och markerade
de gränser som fanns i allmogens tankevärld» och att bondesamhället med
utgångspunkt i dessa markeringar »framträder --- som ett socialt och rumsligt
landskap». Men av hans framställning har snarare framkommit, att det svenska
bondesamhället — eller allmogen som Stattin använder som synonym — ingalunda
var en uniform grupp utan att det uppvisade varierande strukturer. Kännedomen
om denna strukturvariation är förvisso ingen nyhet inom etnologisk forskning,
inte ens om man enbart håller sig inom folktrons område. Välkänd är ju Gunnar
Granbergs redan år 1935 gjorda undersökning av skogsråtraditionens utformning
i förhållande till rådande näringsfång. Stattin är också klart medveten om att det
funnits stora skiftningar i det svenska bondesamhället, framför allt under senare
hälften av 1800-talet, men han har av allt att döma varit så inriktad på att enbart
använda »de mer generella och ofta återkommande dragen» i berättelserna om
näcken, att hans bild av bondesamhället inte kommit att gälla allmogen i sin
helhet utan endast en begränsad del av den. Talet om att »spegla en samhällsordning, bondesamhällets» och att synliggöra »allmogens tankevärld» lovar alltså
mera än det kan hålla.
I motsats till Granberg och andra äldre forskare gör Stattin inte väsendet självt
till föremål för sin analys utan i stället de personer, som råkat ut för detta
övernaturliga väsen, samt dessas utsago om mötet med näcken. Det är med
andra ord en utvärdering av ifrågavarande personers vittnesmål. Han hanterar
härvid vetenskaplig objektivitet på ett nytt sätt. Värderingar kan i vanlig mening
inte kontrolleras och prövas vetenskapligt, men de kan göras sannolika genom
att appliceras på verklighetsbilder. Härvid har Stattin kommit att lägga tonvikten
mera på hypotesbyggande än på själva bevisningen. Någon riktig syntes av sina
många i och för sig genomträngande och fascinerande analyser har han inte
kommit fram till och det är oklart, om den modell, som han ger av ifrågavarande
samhällsgrupp, är att uppfatta som en normativ bild eller en verklighetsbild. En
orsak till denna oklarhet kan vara, att han utgått ifrån syftet »att försöka finna en
bakomliggande struktur i bondesamhällets berättartraditioner om det övernaturliga», dvs, att finna drag, som är så fundamentala och allmängiltiga, att hänsyn
inte behöver tagas till regionala och diakroniska aspekter. Detta strukturalistiska
synsätt har han emellertid applicerat på en miljö och en tidsepok, som var stadd i
stark omdaning. Förändringarna var visserligen märkbara framför allt i den
materiella kulturen, men utan tvivel inträdde förändringar i samband därmed
även i inställningen till supranormala upplevelser. Stattin bryter udden av sitt
uttalande om en bakomliggande struktur genom att på annat håll säga, att han
med sin undersökning vill visa, hur berättartraditionen om övernaturliga väsen
speglar en viss samhällsordning. Det är emellertid tveksamt huruvida frågan om
de grundläggande dragen ens i denna inskränkta mening kan besvaras till fullo
genom en analys av ett enda traditionskomplex. Föreställningarna om näcken,
som bevisligen har en mycket hög ålder, har otvivelaktigt bevarat drag från äldre
tider och har under århundradenas lopp också färgats av växlande idéströmningar, av lärda teologiska diskussioner, av användningen i konst och litteratur m. m.
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De företer med andra ord en blandning av ingredienser från olika tidsepoker och
kan därför inte utan vidare ge besked om en fundamental livsuppfattning bland
1800-talets bondebefolkning och inte heller vara en direkt återspegling av detta
sentida samhälles normer och värderingar. Författaren har därför valt att behandla de subjektivt utvalda motiv i näckföreställningarna, som han ser som
belägg på den jordbrukande befolkningens livsföring under sagda tid. Hans
kulturanalys tillför därigenom inte det empiriska materialet något nytt utan blir
ett vetenskapsteoretiskt resonemang, som på detta sätt är .ett uttryck för hans
personliga kreativitet och skapande fantasi. Detta är egenskaper som gång på
gång betonas i den handbok för kulturanalys, som utarbetats av Ehn och Löfgren. Men där diskuteras också hur de analyser och tolkningar, som utförs på
detta sätt, lämpligen bör prövas för att göras trovärdiga.
Det är tydligt att Stattin övervägt om han för att nå sitt mål borde ha studerat
berättelser om övernaturliga väsen överlag. Detta är en beaktansvärd tanke, men
beklagligtvis har han ansett en sådan åtgärd vara överflödig, eftersom han menar
sig ha funnit, att den folkliga berättartraditionen i sin helhet ägde en struktur,
som pekade mot likheter snarare än olikheter. Han redogör emellertid inte
närmare för hur han kommit fram till uppfattningen om ett dylikt gemensamt
mönster. Detta borde dock ha varit en viktig del i hans argumentering, eftersom
en enskild berättartradition inte kan få sin fulla betydelse i detta avseende, förrän
den fogats samman med andra berättartraditioner. Som det nu är, blir några av de
betydelsefullare problemställningarna i avhandlingen inte till fullo genomarbetade.
Jochum Stattins avhandling är rik på idéer och uppslag, som inbjuder till frågor
och diskussioner av mångahanda slag. Man läser framställningen med stigande
intresse: innehållet är fantasieggande, kompositionen dramatiskt upplagd och
språket medryckande. Till avhandlingens förtjänster hör först och främst, att
författaren visat, att ett äldre och under andra premisser insamlat material kan
användas som utgångspunkt för analytiska metoder, även om dessa har sin rot i
nya teorier om mänsklig kultur och kulturella processer. Framhållas bör också
att han på ett övertygande sätt visat värdet av att sätta in det folkloristiska
materialet i ett socialt och ekonomiskt sammanhang. I slutkapitlet riktar han
uppmärksamheten på näckföreställningarnas funktion som underhållande berättelsegods. Han menar att näcksägnerna — liksom andra sägner och berättelser om
supranormala gestalter och händelser — även i denna funktion återspeglar en
rädsla, som bottnar i fruktan för det okända och att denna känsla av rädsla spelat
en väsentlig roll i människornas behov av spänning och dramatik som avkoppling
i vardagslivet. Hans tankar om »rädslans fascination» utmynnar i en fråga om
rädslans inflytande på kulturella fenomens utformning, men han ger inte något
direkt svar på frågan. Möjligen kan det ha varit hans mening att med denna
avslutning ha vederlagt den i inledningen anförda uppfattningen om ett »mysigt»
bondesamhälle. Huru därmed än förhåller sig har han på detta sätt aviserat ett
forskningsprojekt, som han för närvarande är sysselsatt med att utforma —
rädslans kulturella språk. Med denna undersökning vill han utröna näcktraditionernas motsvarighet i dag, dvs, vad nutidens människor är rädda för och vilka
uttryck rädslan kan ge upphov till. Stattin ger sig här i kast med en kulturanalys,
som — till synes — ligger snubblande nära vissa psykologiska frågeställningar,
kanske ännu närmare än vad hans analys av näckföreställningarna visat prov på.
Med det teoretiska perspektiv som han utgår ifrån, verkar hans nya undersökning vara en logisk uppföljning av avhandlingsarbetetet. Det är med största
intresse man ser fram emot resultatet av denna vinkling av etnologisk forskning.
Åsa Nyman
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SUMMARY

The book under review, Näcken. Spelman eller gränsvakt? (Näcken ['The Nix'].
Fiddler or boundary guard?), is a doctoral thesis defended in Lund by Jochum
Stattin on 11 May 1984. On the basis of the various records relating to this
supernatural water creature held by institutions concerned with the collection of
traditional material, the author undertakes an analysis aimed at showing "how
narrative traditions concerning supernatural beings can reflect a social order —
that of peasant society — and how people have used these traditions as a tool for
discovering, naming, explaining, and legitimizing the world around them". This
aim reveals that Stattin has adopted an ethnological research approach which
evolved at Lund University's Department of Ethnology in the 1970s. In contrast
with traditional ethnology, which concentrates on the tangible manifestations of
the ways people live and think, this approach seeks to analyse culture in a wider
sense, with a view to bringing to light deeper-seated cultural patterns. It therefore emphasizes the factors underlying more tangible phenomena. Consequently
Stattin does not set out to analyse conceptions of the nix with reference to formai
criteria, in order to demonstrate their variation. Instead he focuses on "the more
general and frequently recurring features" of the tales he studies and uses them
as a basis for uncovering a pattern or basic structure in peasant society's
narrative traditions about supernatural beings and events. In this way he sets out
to show how conceptions of the nix mirror the social roles of men, women, and
children and reflect human norms and evaluations of existence.
Applying the method of paradigmatic structural analysis, which is prominent
in the research perspective of cultural analysis, Stattin exposes structural oppositions such as water— land, day—night, man— woman, and nature — culture on
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the basis of notions of the nix. He finds that the nix figure cannot simply be
assigned to one element or the other of these structural oppositions, but rather
occupies an intermediate position, which is why he gives the nix the epithet of
"boundary guard". In other words, he takes the view that the nix can be seen as
a link or mediator between two opposing conceptual worlds. He finds support for
this view primarily in the theories of British anthropologist Edmund Leach about
taboo areas and the French philosopher and anthropologist Maurice Godilier's
ideas about the division of human experience into two conceptual worlds, one
under human control, the other not. Stattin argues that conceptions of the nix are
fundamentally a manifestation of man's attempt to bridge the gap between these
two areas and that the boundaries that can be detected in these conceptions are a
reflection of boundaries which actually existed in the behaviour of the peasant
population and which to a greater or lesser extent were the subject of taboos.
Stattin's study issues in a discussion of the "fascination of fear": he argues
that one of the most important elements in people's conceptions of the nix was a
fear of the unknown and that this is a fundamental theme in most traditional
narrative about the supernatural. In his opinion, analysing manifestations of fear
as they occur in their social and cultural contexts can therefore reveal fundamental features of differing cultural settings.

Kattburga slott och andra finlandssvenska folksagor. I urval av Anne
Bergman och Birgitta Karlsson. Borgå 1985. 135 s., ill. (Skrifter utg. av
Svenska litteratursällskapet i Finland. Nr 528.) ISBN 951-9018-15-8.
De finlandssvenska folksagor som presenteras i denna »sagobok» — inalles 28
texter — har hämtats från de rikhaltiga samlingar av folkminnen, som bevaras i
Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv i Helsingfors. Anne Bergman och
Birgitta Karlsson, som gjort urvalet, är som tjänstemän knutna till detta arkiv.
Utöver urvalet och redigeringen har de i en kommentardel i slutet av boken dels
lämnat förtydligande uppgifter om varje sagotext, dels sammanställt en översikt
över sagouppteckningar och tryckta sagosamlingar i allmänhet men framför allt
rörande insamling och publicering av folksagor i Svenskfinland.
Svenska litteratursällskapet i Finland instiftades år 1885 på föranstaltande av
Axel Olof Freudenthal — den finlandssvenska språkforskningens banbrytare —
och detta sällskap har sedan dess varit ett samlande organ för undersökningarna
av språk och kultur bland den svensktalande befolkningen i Finland. En del av
dess samlingar har emellertid tillkommit före dess instiftande. Ansatser till en
dokumtering av finlandssvensk folkkultur gjordes redan på 1840-talet av rektorn
för Vasa lyceum, J. 0.1. Rancken, men tiden var då ännu inte mogen för dylikt
uppteckningsarbete. Den nationalromantiska ideologi som uppstått i Finland
efter det att landet skilts från Sverige år 1809 omfattade från början endast det
finska språket och den finska kulturen. Först i mitten av 1800-talet vanns så
småningom gehör för uppfattningen, att den svenska befolkningen i Finland ägde
ett eget kulturarv, som var värt att uppmärksammas i lika hög grad som det
finska kulturarvet. Ranckens upprop ledde till att folkminnen började upptecknas i Österbotten på 1860-talet. De samlingar som genom hans försorg under ett
par årtionden sammanbragtes, tillhör Vasa lyceum men förvaras i Folkloristiska

institutionen vid Åbo Akademi.
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Vid samma tid utfördes liknande uppteckningsarbete i Nyland av studenter,
som samlats omkring Freudenthal och bildat en förening, den s. k. Nyländska
avdelningen. Fastare former fick insamlingsarbetet år 1874, då Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors bildades. Även i detta sammanhang var Freudenthal den drivande kraften. Som mönster hade han de landsmålsföreningar, som i
början av 1870-talet hade bildats av studenter och lärare vid Uppsala universitet
med avsikten att uppteckna dialektord och folkminnen i medlemmarnas respektive hembygder. Freudenthal stod i nära kontakt med dialekt- och folklivsforskare
i Uppsala, t. ex. J. A. Lundell, vars s. k. landsmålsalfabet — färdigställt 1877 — han
anammade i den vetenskapliga uppteckningen av finlandssvenska dialekter.
Större delen av de finlandssvenska folksagorna har upptecknats under en
relativt kort tid, årtiondena före och efter sekelskiftet. I serien Finlands svenska
folkdiktning publicerades år 1917-1920 referat av alla dittills insamlade finlandssvenska folksagor och samtidigt utgavs i samma serie ett urval av dessa sagor in
extenso. Av andra större sagosamlingar bör särskilt nämnas del 11 (1887) och del
VI (1897) i Nyländska avdelningens flerbandsverk Nyland.
Texterna i den nu utgivna sagosamlingen har inte anförts på dialekt — såsom
fallet var i de äldre — utan har givits en normaliserad språkform. Därigenom har
de blivit tillgängliga för en betydligt större läsekrets än de tidigare publikationerna. Redaktörernas syfte med sagosamlingen har inte i främsta rummet varit att
göra ett vetenskapligt inlägg i diskussionerna om folksagor. Deras syfte har
framförallt varit att presentera så många olika typer som möjligt av finlandssvenska folksagor. I anmärkningarna till sagotexterna har de lämnat uppgifter om
respektive texts signum i Litteratursällskapets samlingar samt om upptecknare
och sagoberättare. Där har de också satt in varje saga i ett internationellt
sammanhang genom att göra hänvisningar dels till det av Antti Aarne och Stith
Thompson skapade klassifikationssystemet för folksagor, dels till Johannes Boltes och Georg Polivkas omfattande kommentarer till bröderna Grimms folksagor.
Med hjälp av dessa internationellt överskådliga arbeten kan den intresserade lätt
skaffa sig en uppfattning om respektive sagotypers förekomst i Europa och
annorstädes. Genom att ange hur många varianter av varje saga som upptecknats
i Svenskfinland har kommentarförfattarna kompletterat Aarne—Thompsons uppgifter därom. Det visar sig därvid att det i den finlandssvenska folksagotraditionen funnits betydligt flera sagotyper än vad som framgår av hittills gjorda
översikter.
De finlandssvenska folksagorna tillhör en folkdiktstradition, som är internationell, men de uppvisar också drag, som är utmärkande för enbart den nordiska
folksagokretsen. Ett gott exempel på detta är den folksaga, som fått ge namn åt
sagoutgåvan, Kattburga slott. Denna saga är känd i praktiskt taget hela världen —
om än i varierande utformning — men den har i de nordiska länderna oftast fått en
ganska realistisk och om dråplig humor vittnande form. Föräldrarna till flickan,
som genom en katts försorg blir ägare till Kattburga slott, blir oense om vem som
skall skrapa grötgrytan och springer i väg jagande varandra, hon med grytan och
han med sleven i högsta hugg.
Utgivningen av »Kattburga slott och andra finlandssvenska folksagor» är ett
berömvärt initiativ. Det är att hoppas att denna »sagobok» följs av flera, så att
såväl lekmän som forskare får upp ögonen för de rika samlingar av folksagor —
omkring 1200 uppteckningar — som döljer sig i Svenska litteratursällskapets
arkiv.
Åsa Nyman
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SUMMARY
The book reviewed, Kattburga slott och andra finlandssvenska folksagor (`The
Cat Castle and other Finnish-Swedish folk-tales'), is a collection of folk-tales
from Swedish-speaking areas of Finland, accompanied by a commentary. The
tales are selected from the folklore collections held by the Folk Culture Archives
of the Society for Swedish Literature, Helsinki. Anne Bergman and Birgitta
Karlsson, both of whom work for the Archives, made the selection and wrote the
commentary.
All the folk-tales in this book were collected in the decades before and after
the tum of the century. They were originally noted down in dialect, but here they
are published in a normalized linguistic form.
The commentary section gives a brief introduction to the folk-tale tradition in
general — origins, age, collections, published editions, classification systems —
and goes into greater detail about the collection and publication of folk-tales
within the Swedish-speaking community in Finland and about individual collectors and narrators in that community. Notes are provided on each of the 28 tales
included, giving details of sources and other important data, together with
references to the international classification system evolved by A. Aarne and T.
Thompson (AT) and to J. Bolte and G. Pollvka's commentaries on Grimm's fairy
tales. The book also gives details of the number of variants of each type of tale
that have been recorded in Swedish-speaking areas of Finland.

fiarjel-saemiehlSamer i Or. iirbok nr. 2 (1984185-86). Redaktörer:
Sverre Fjellheim och Albert Jåma. Snåsa 1985: Saemien SUte. 173 s., ill.
ISBN 82-90412-47-9.
Saemien Sijte/SOrsamiske samlinger i Snåsa är ett viktigt sydsamiskt kulturcentrum, som förutom museal verksamhet och arbete med registrering av fasta
kulturlämningar har byggt upp ett bildarkiv och ett specialbibliotek med litteratur
om sydsamer. Saemien Sijte har också börjat ge ut en årsbok, Åarjel-saemiehl
Samer i Or. Den andra årgången utkom 1985 och innehåller vid sidan av ett par
skönlitterära bidrag ett 15-tal uppsatser i olika ämnen med anknytning till sydsamisk kulturhistoria i vid mening.
Flera av uppsatserna tar upp problem som orsakas av bristen på källor till
sydsamisk historia. Erna Svarte ger några exempel som gäller Fosenhalvön på
1700-talet, och Anders Lööv konstaterar i sitt bidrag att de upplysningar om
sydsamer som de norska folkräkningarna 1769-1865 ger, inte är särskilt pålitliga.
De måste därför kompletteras med annat källmaterial. Det är framför allt som
källa till kunskap om de samer som assimilerats som folkräkningarna har värde,
eftersom de utformades för att ge information om den bofasta befolkningen.
Även under 1900-talets första årtionden är källäget i många fall problematiskt. På
svensk sida finns inte några protokollsböcker från de tidigaste sameföreningarna
bevarade. I Norge är situationen likartad, men ett undantag är den anteckningsbok med referat från möten med »Nordre Trondhjems amts lappeforening»
1908-1913 som Jens Anton Andersen valt att presentera.
En viktig källkategori till 1700-talets samiska historia är de s. k. prästrelationerna. De ger visserligen framför allt information om den samiska förkristna
religionen och missionen men innehåller också andra upplysningar. Knut Bergs-
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land går under rubriken »SOrsamiske arvefjell på 1700-talet» i detalj igenom den
förteckning över samer med ärvda »Saiwo» ( = saajvieh »hjälpandar och de
heliga fjäll där dessa ansågs uppehålla sig») som ingår i första delen av Hans
Skankes manuskript Epitomes historice missionis lapponicte (1728-1730). Genom
att jämföra med andra källor kan Bergsland identifiera några av de förtecknade
samerna förutom att han på flera punkter kan komplettera K. B. Wiklunds och
Just Qvigstads identifieringar av saajvie-fjällen. Avslutningsvis diskuterar Bergsland vilken roll dessa saajvieh spelade för den som inte var nåjd (noajdie). Han
menar att vad den djupare meningen än kan ha varit, svarade de mot de faktiska
förhållandena mellan människor med starka släktskapsband där familjen var nära
knuten till de ärvda landområdena. Louise Bäckman använder relationer av två
andra 1700-talspräster, Johan Randulf och Jens Kildal, som källor. Hon redogör
för deras uppgifter om nåjden och pekar på vissa divergenser mellan de två
källorna. Medan Randulf ser nåjden som spåman, betonar Kildal extasens roll
och hans text ger även i övrigt ett mer autentiskt intryck. Bäckman diskuterar
även problemet med hur etnocentriska berättelser ibland färgat källmaterial och
försvårar tolkningen.
Lars Tomasson redovisar ett annat källmaterial och redogör för den s. k.
»kulturkampen» eller »farupska striden» i Härjedalen på 1890-talet. Motsättningarna mellan jordbruk och renskötsel, som hade accentuerats efter avvittringen
under 1800-talets första hälft, kulminerade i nedskjutningen av renar i Ljusnedalstrakten 1890-91. Tidningsdebatten som följde ger viktiga upplysningar om
synen på samer under årtiondena före sekelskiftet. Det som enligt Tomasson är
särskilt frapperande, är hur ofta generaliserande omdömen om samer förekommer, också hos dem som stödde samerna.
Johs. Falkenberg söker i uppsatsen »Fra nomadisme til fast besetning blant
samene i lOros-traktene (1890 årene— 1940 årene)» besvara frågorna varför, när
och hur den samiska kulturen i lOros-området förändrades från nomadism till
fast bosättning. Utgångspunkten är den samiska kultur där renen utgjorde grunden. Falkenberg menar att särskilt mjölkningen var en viktig faktor och att det
första tecknet på en begynnande upplösning av den traditionella samiska nomadkulturen var att mjölkningen upphörde. Detta förde med sig att mjölkningsgärdena försvann och att de olika redskap som användes vid mjölktillverkning
(dihinder, mjölkningskärl, ostformar, mjölkkaggar etc.) kom ur bruk. Men den
mest vittgående konsekvensen var att den intensiva vallningen upphörde när den
inte längre behövdes för att hålla renarna tillräckligt tama för mjölkning. Dessutom hade vargarna blivit färre så att vallningen också av den orsaken kunde
minskas. Vallningens uppgift blev nu att förhindra skador på böndernas slåttervallar och hässjor och att hindra renarna från att blanda sig med renar från andra
byar. I och med att den intensiva vallningen övergavs för en mer extensiv, som
ställde större krav på styrka och uthållighet, slutade kvinnorna att deltaga i det
direkta renskötselarbetet. Könsrollsmönstren ändrades och renvaktningen blev
helt mansdominerad, medan kvinnorna blev isolerade i hemmet. Också klädedräkten ändrades. De barkade skinnkläderna som var funktionella i den intensiva
renskötseln kom ur bruk. Kvinnorna slutade att använda dem eftersom de inte
längre deltog i vallningen och männen därför att det lätt blev kondens i dem när
man svettades, ett problem som ökade i det extensiva renskötselarbetet. Det
blev genom de ändrade renskötselformerna möjligt att bosätta sig stadigvarande
på en central plats i renbetesdistriktet. Kåtorna fick därigenom en allt mindre
betydelse och under tiden från 1920 till 1940 övergick man helt till att bo i trähus.
Slutligen förändrades även språket. 1 allt högre utsträckning började man att
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använda norska i stället för samiska. Falkenberg har valt att skildra förändringsprocessen som internt samisk, en beskrivning som självfallet måste kompletteras
med en diskussion av ekonomiska och politiska orsaker utanför det samiska
samhället.
I ett mer teoretiskt bidrag argumenterar Even Gaukstad för en vidgning av
kulturbegreppet till att vid inventeringar av samiska kulturminnen omfatta inte
enbart »lämningar av mänsklig verksamhet» utan också »lokaler till vilka traditioner knutits». Exempel på kulturminnen av denna typ (icke-materiella kulturminnen i Gaukstads terminologi) är t. ex. en helig sjö eller en offersten som
ansetts kraftladdad utan att därför vara bearbetad av människohand. Begreppsbestämningarna är kanske inte helt klara, men utan tvekan pekar Gaukstad här
på ett viktigt problem som har att göra med svårigheten att klart avgränsa naturoch kulturlandskap från varandra. Särskilt när det gäller den förkristna religionen visar det sig ofta att naturformationer fungerat inom den kulturella sfären
som element i den religiösa ikonografin.
Förutom de nämnda uppsatserna innehåller årsboken också bl. a. en artikel av
Kåre Sveen om ett samiskt kulturprojekt i Engerdal och ett par personhistoriska
skisser av Alv Vennevik. Inger Zachrisson presenterar preliminära resultat av de
arkeologiska undersökningarna på Vivallen i Härjedalen, Martha Jåma skriver
om sin skoltid och Ansgar Kosmo diskuterar den sydsamiska renskötselns framtid.
ilarjel-saemiehlSamer i sOr har i och med den nya årgången befäst sin position
som »forum for stoff om sOrsamisk språk, kultur og historie». Bidragen har
genomgående en hög kvalitet med god dokumentation av källorna och det rika
bildmaterialet kompletterar på ett utmärkt sätt texterna. Det är bara att hoppas
att utgivningen kommer att fortsätta. Ett önskemål inför kommande årgångar
kunde möjligen vara fler sakprosatexter på sydsamiska (ev. med en kort sammanfattning på norska eller svenska).
Håkan Rydving

SUMMARY

iiarjel-saemiehlSamer i Or ('Sami in the South') is a yearbook published by the
Southern Sami cultural centre in Snåsa in Norway. The second volume appeared
in 1985 and includes papers dealing with information about the Southern Sami in
Norwegian censuses betwen 1769 and 1865, inherited sacred mountains (saajvieh) in the 18th century, the Sami shaman (noajdie), antagonism between
reindeer-herders and farmers in Härjedalen in the 1890s, the transition from
nomadism to settled life in the R0ros area (1890s-1940s), and various other
subjects. The volume is well illustrated with unique photographs, maps, and
drawings.
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Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
Av trycket har utgivits: Roger Wadström, Svenska kvarntermer II; Svenska
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Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
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ortsboöknamn; Lars-Erik Edlund, Studier över nordsvenska ortsboöknamn.
SUMMARY
From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research 1984-85
The above account summarizes the principal activities of the institutes of dialect
and folklore research 1984-85. 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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